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LỜI NÓI ĐẦU

T

rong những năm qua, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước, Đảng, Quốc hội và Chính
phủ luôn quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) gắn với bảo vệ môi trường (BVMT)
và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề tốt để tăng cường công tác BVMT thời gian tới.
Tuy nhiên, do sự phát triển KT-XH, quá trình đô thị hóa và sự gia tăng dân số đang diễn ra mạnh mẽ đã tạo ra
áp lực lớn tới môi trường khi lượng chất thải rắn (CTR) nói chung và đặc biệt chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH)
nói riêng đang phát sinh ngày càng nhiều. Trong khi đó, việc kiểm soát, quản lý loại chất thải này còn nhiều
hạn chế, dẫn đến nguy cơ gây ra tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống và sức khỏe con người.
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi
trường (TNMT) đã phối hợp với 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng rà soát, kiểm tra
đánh giá thực trạng công tác quản lý CTR trên toàn quốc, trong đó trọng tâm là CTRSH và hoàn thiện báo
cáo Hiện trạng môi trường quốc gia với chủ đề Chất thải rắn sinh hoạt.
Với mục đích đưa ra những đánh giá tổng thể và toàn diện về bối cảnh phát triển KT-XH trong nước và
quốc tế, thực trạng công tác quản lý CTRSH và những tồn tại, khó khăn và thách thức ở Việt Nam trong thời
gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị các giải pháp tổng thể theo hướng thống nhất, nhằm mục tiêu
quản lý CTRSH tốt hơn, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời gian tới.
Báo cáo được xây dựng với sự tham gia đóng góp của một số Bộ, ngành và các địa phương trong cả
nước, các cán bộ quản lý, nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và quản lý CTRSH.
Bộ TNMT hy vọng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019 - Chuyên đề Quản lý chất thải rắn
sinh hoạt không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu và phổ biến thông tin cho
cộng đồng, mà còn là một trong những công cụ hỗ trợ cho công tác quản lý, hoạch định chính sách quản lý
CTRSH hiệu quả.

TRÍCH YẾU
Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019, chuyên đề “Quản lý chất thải rắn sinh hoạt” đánh
giá tổng thể các vấn đề về công tác quản lý CTRSH của các cơ quan Trung ương và các địa phương. Báo cáo
tập trung phân tích các nội dung liên quan đến nguồn phát sinh CTRSH, hiện trạng phát sinh CTRSH; các
đặc trưng, tính chất của CTRSH; công tác phân loại, thu gom, xử lý CTRSH. Báo cáo cũng chú trọng đánh
giá những kết quả đạt được và một số vấn đề vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước đối với
CTRSH như: các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; nguồn lực đầu tư cho quản lý CTRSH, sự tham gia
của cộng đồng… Qua đó, nhận định các thách thức trong công tác quản lý CTRSH và đề xuất các nhóm giải
pháp quản lý hiệu quả, bền vững trong thời gian tới, đồng thời cũng đề xuất một số giải pháp ưu tiên để xử
lý các điểm nóng về quản lý CTRSH hiện nay.
Báo cáo được xây dựng dựa trên mô hình Động lực - Áp lực - Hiện trạng - Tác động - Đáp ứng (D-P-S-I-R).
Động lực là các hoạt động phát triển KT-XH như tăng dân số, đô thị hóa, tăng trưởng các ngành kinh tế đô thị,
nông thôn, dịch vụ, thương mại… tạo ra Áp lực là làm phát sinh một lượng lớn CTRSH và yêu cầu phải xử lý.
Hiện trạng được đánh giá gồm tình hình phát sinh, công tác phân loại, thu gom và xử lý CTRSH. Từ đó, nhận
định các vấn đề thách thức đặt ra đối với công tác quản lý CTRSH. CTRSH phát sinh không được thu gom,
xử lý kịp thời và hợp vệ sinh gây ra các Tác động đến chất lượng và cảnh quan môi trường, sức khỏe cộng
đồng và các hoạt động phát triển kinh KT-XH. Việc phân tích thực trạng, những tồn tại trong công tác quản
lý CTRSH là cơ sở xây dựng nội dung Đáp ứng gồm các giải pháp tổng thể và giải pháp cụ thể nhằm quản lý
CTRSH hiệu quả và an toàn, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng môi
trường. Các thông tin, dữ liệu sử dụng trong Báo cáo được tổng hợp từ các nguồn chính thống, trong đó, số
liệu về động lực (số liệu về KT-XH): các báo cáo niên giám thống kê; số liệu về áp lực (số liệu về nguồn thải):
từ một số Bộ, ngành và báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nghiên cứu về tác động đến
sức khỏe cộng đồng.
BÁO CÁO GỒM 05 CHƯƠNG:
Chương 1. Tổng quan về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam và bối cảnh quốc tế
Các thông tin, số liệu về dân số, phát triển các thành phần kinh tế, phát triển đô thị và nông thôn cũng
như thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019 và những yếu tố khác cho thấy:
phát triển KT-XH, phát triển đô thị và nông thôn là những yếu tố tác động đang tạo áp lực rõ rệt đến phát sinh
CTR nói chung và CTRSH ở Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa nhanh chóng với số lượng các ngành
sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp (KCN) và dịch vụ đô thị ngày càng phát triển đã tạo ra dòng di cư
từ nông thôn ra thành thị; một mặt tạo ra hàng triệu việc làm cho người lao động; tuy nhiên, cũng tạo nên
sức ép về mọi mặt đối với môi trường, làm tăng lượng CTR phát sinh, đặc biệt là CTRSH. CTRSH tại các đô thị
với 35.624 tấn/ngày trong năm 2019 so với lượng CTRSH nông thôn là 28.394 tấn/ngày, chiếm đến hơn 50%
tổng lượng CTRSH của cả nước. Trong khi đó, hệ thống công trình hạ tầng đô thị và nông thôn chưa được
phát triển đồng bộ; trình độ và năng lực quản lý chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của quá trình đô thị hóa,
làm nảy sinh nhiều áp lực đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Trong những năm gần đây ô nhiễm môi
trường từ CTRSH, đặc biệt là tại các bãi chôn lấp, đã và đang là vấn đề bức xúc đối với xã hội. Với mức gia
tăng phát sinh CTRSH trong nước, CTR từ nước ngoài với thành phần đa dạng được nhập khẩu vào Việt Nam
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theo hình thức phế liệu nhập khẩu để sản xuất chưa đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
cũng tạo gánh nặng quản lý CTRSH đối với các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các cơ sở xử lý CTR.
Chương 2. Thực trạng phát sinh, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam
Tương tự các quốc gia đang phát triển và trong khu vực, các nguồn phát sinh CTRSH ở Việt Nam phát
sinh từ hộ gia đình, khu thương mại dịch vụ, công sở và khu vực công cộng, dịch vụ công cộng và các hoạt
động sinh hoạt của cơ sở sản xuất. Ngoài các thành phần chủ yếu là các thành phần hữu cơ (chất thải thực
phẩm, giấy, vải, bìa các tông, rác vườn...) và vô cơ (nhựa, cao su, kim loại...), CTRSH còn có thể lẫn các chất
thải khác như chất thải điện tử, chất thải có thể tích lớn, pin, dầu thải... Trong những năm gần đây, chất thải
khó phân hủy từ các đồ gia dụng nhựa, túi ni lông có xu hướng gia tăng đang là một trong những vấn đề
thách thức đối với công tác xử lý CTRSH ở Việt Nam. Tổng khối lượng CTRSH phát sinh trên toàn quốc năm
2019 đã tăng 46% so với năm 2010. Kết quả tính toán chỉ số phát sinh CTRSH bình quân đầu người dựa trên
số liệu về khối lượng CTRSH phát sinh và dân số cho thấy một số địa phương có chỉ số phát sinh cao (trên
1,0 kg/người/ngày) như Quảng Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền
Giang. Tỷ lệ thu gom CTRSH ở Việt Nam trung bình năm 2019 tại khu vực đô thị đạt 92% và khu vực nông
thôn đạt 66%. Để xử lý CTRSH đã thu gom được, đến năm 2019, cả nước có 1.322 cơ sở xử lý CTRSH, gồm:
381 lò đốt CTRSH, 37 dây chuyền chế biến phân compost, 904 bãi chôn lấp (trong đó chỉ có khoảng 20% là
bãi chôn lấp hợp vệ sinh), góp phần xử lý lần lượt là 13%, 16% và 71% tổng khối lượng CTRSH được thu gom.
Ngoài ra, chất thải nhựa khó phân hủy đang là vấn đề thách thức trong công tác quản lý CTRSH, với số liệu
ước tính tỷ lệ chất thải nhựa trong các bãi chôn lấp CTRSH khoảng 6 - 8%, cộng với nhận thức của cộng đồng
còn nhiều hạn chế nên công tác xử lý chất thải nhựa chưa thực sự được chú trọng theo hướng giảm thiểu, tái
sử dụng, tái chế. Những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH đô
thị và nông thôn tại 06 vùng phát triển kinh tế của Việt Nam đã được phân tích, xác định nguyên nhân làm
cơ sở cho việc đề xuất giải pháp kiểm soát, tăng cường hiệu quả quản lý.
Chương 3. Tác động của CTRSH đối với môi trường tự nhiên, sức khỏe cộng đồng và kinh tế - xã hội
Tác động có thể thấy rõ đến môi trường cảnh quan như các hình ảnh về các bãi rác lộ thiên gây mất mỹ
quan tại các đô thị, khu dân cư, khu vực công cộng; ô nhiễm môi trường đất, nước mặt, nước ngầm do nước
rỉ rác với nhiều thành phần kim loại nặng và chất nguy hại… không xử lý đạt yêu cầu theo quy định; CTRSH bị
đổ xuống mạng lưới thoát nước gây tắc nghẽn, các chất thải lắng xuống đáy làm tăng khối lượng trầm tích
phải nạo vét hàng năm; khí nhà kính, khí gây ô nhiễm môi trường hoặc mùi khó chịu phát sinh từ quá trình
phân hủy các chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học (thực phẩm dư thừa, xác động thực vật…) trong
CTRSH, khí thải từ các lò đốt CTRSH là những nguồn có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí nếu
không có biện pháp kiểm soát, xử lý khí thải đảm bảo quy định. Các loại vi khuẩn, mầm bệnh trong đất, nước,
không khí bị ô nhiễm gây ra những bệnh liên quan đế hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, bệnh về da liễu...
Quá trình đốt CTRSH phát sinh bụi, hơi nước và khí thải (CO, axit, kim loại, dioxin/furan). Nếu không có biện
pháp kiểm soát đúng quy định, những chất ô nhiễm này có thể góp phần gây nên các bệnh về hen suyễn, tim,
làm tổn hại đến hệ thần kinh và đặc biệt là dioxin/furan có khả năng gây ung thư rất cao. Thiệt hại về kinh tế
do không quản lý triệt để CTRSH không chỉ bao gồm chi phí xử lý ô nhiễm môi trường, mà còn bao gồm chi
phí liên quan đến khám chữa bệnh, thiệt hại đến một số ngành như du lịch, thủy sản... Bên cạnh đó là các
hệ lụy về xung đột, bất ổn xã hội, đặc biệt tại các khu vực xung quanh cơ sở xử lý CTR. Mặc dù vậy, nếu tận
dụng tối đa các lợi thế từ hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải thì sẽ là nguồn động lực tích cực trong phát
triển kinh tế nói chung và công nghiệp môi trường nói riêng.
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Chương 4. Công tác quản lý Nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt
Với những vấn đề, áp lực phát sinh CTRSH, hệ quả từ phát triển KT-XH, công tác quản lý Nhà nước đối
với CTRSH trong nước đã được đánh giá rõ như: việc xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách, quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, các công cụ kinh tế, thanh tra và kiểm tra… Bên cạnh đó đánh giá
thực trạng xây dựng và thực hiện quy hoạch về quản lý CTRSH cũng như bộ máy nhân sự quản lý, các nguồn
đầu tư tài chính… dành cho công tác quản lý CTRSH từ Trung ương đến các địa phương.
Ngoài các kết quả quản lý CTRSH, những vấn đề vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước
về CTRSH cũng được phân tích chi tiết như thiếu hướng dẫn cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ về vốn đầu tư,
hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm sau xử lý CTRSH; thiếu các giải pháp hiệu quả trong việc kiểm soát, hạn chế, thu
gom, tái chế và tái sử dụng chất thải nhựa; công tác tuyên truyền vận động cộng đồng và nguồn lực để tổ
chức thực hiện quy hoạch còn hạn chế; quản lý Nhà nước về CTRSH chưa đồng bộ giữa trung ương và các
địa phương dẫn đến hạn chế trong công tác báo cáo, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý CTRSH, thiếu mô hình
quản lý CTRSH hiệu quả, minh bạch và phù hợp với thực tiễn; hầu hết công nghệ xử lý CTRSH nhập khẩu
không phù hợp với đặc thù CTRSH tại Việt Nam (chưa được phân loại tại nguồn, nhiệt trị thấp, độ ẩm của
không khí cao…). Thiết bị, công nghệ xử lý CTRSH chế tạo trong nước chưa đồng bộ, chưa hoàn thiện, nên
chưa thể phổ biến và nhân rộng, đặc biệt trong bối cảnh Nhà nước chưa có định hướng về sử dụng công nghệ
rõ ràng, chưa có tiêu chí lựa chọn thiết bị, công nghệ phù hợp. Việc tham khảo các bài học kinh nghiệm quản
lý CTRSH trong nước và quốc tế, so sánh với hiệu quả thực hiện ở Việt Nam, xác định nguyên nhân của khó
khăn, tồn tại làm cơ sở đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý CTRSH.
Chương 5. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý CTRSH
Từ các kết quả phân tích thực trạng phát sinh, thu gom, xử lý và quản lý Nhà nước về CTRSH, các nhóm
giải pháp đã được đề xuất để tăng cường hiệu quả quản lý CTRSH, đồng thời khắc phục, giải quyết các bất
cập về cơ chế, chính sách, đầu tư nguồn lực, công nghệ xử lý CTRSH. Cụ thể, nhóm giải pháp tăng cường
quản lý Nhà nước đối với CTRSH như: rà soát, hoàn thiện các quy định, quy hoạch quản lý CTRSH, cập nhật
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với CTRSH; tăng cường bộ máy quản lý và phân công rõ trách
nhiệm của các đơn vị từ Trung ương đến địa phương; tăng cường nguồn lực tài chính, cơ chế chính sách ưu
đãi, khuyến khích các hoạt động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế CTR, hướng dẫn về phương pháp định giá
dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH... Nhóm giải pháp đồng bộ với các chính sách như: tăng cường
thực thi các giải pháp quản lý CTRSH từ các ngành, địa phương; nhóm giải pháp về hợp tác quốc tế trong
chuyển giao và cải thiện công nghệ xử lý CTRSH... Bên cạnh đó, là nhóm giải pháp về tuyên truyền nâng cao
nhận thức cộng đồng và đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý CTRSH. Chương này cũng đề xuất một số giải
pháp ưu tiên cần thực hiện để giải quyết những vấn đề nóng trong quản lý CTRSH như trình Thủ tướng Chính
phủ xem xét ban hành “Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác
quản lý CTRSH tại Việt Nam” để triển khai thực hiện nhằm thống nhất quản lý Nhà nước về CTRSH trong toàn
quốc; đánh giá, đề xuất danh mục công nghệ xử lý CTR, CTRSH phù hợp với điều kiện của Việt Nam; rà soát,
sửa đổi các quy định pháp luật liên quan để quản lý Nhà nước về CTR, CTRSH thống nhất từ Trung ương đến
địa phương; xây dựng và ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn các tỉnh...
Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019 đề xuất các giải pháp cần thiết để tăng cường hiệu quả
quản lý Nhà nước đối với CTRSH, phát triển và đầu tư công nghệ xử lý và định giá dịch vụ quản lý CTRSH phù
hợp với điều kiện Việt Nam, đẩy mạnh công tác xã hội hoá quản lý CTRSH, đa dạng hoá và duy trì tính bền
vững của các nguồn đầu tư trong công tác quản lý CTRSH.

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM
VÀ BỐI CẢNH QUỐC TẾ
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CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ BỐI CẢNH QUỐC TẾ
1.1. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN
1.1.1. Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam
Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát
triển nhanh nhất Đông Nam Á cũng như trên thế
giới. Điều này được thể hiện qua số liệu thống kê
kinh tế của Việt Nam trong 10 năm gần đây (2009 2019), theo đó tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt
khoảng 266 tỷ USD, bình quân đầu người đạt 2.800
USD, từ mức tăng trưởng 5,40% năm 2009 đã tăng
lên 7,02% năm 2019, cao nhất trong vòng 10 năm
qua. Năm 2019 cũng là năm thứ hai, tăng trưởng
GDP của Việt Nam đạt trên 7,0% và vượt mức kế
hoạch đặt ra (6,6 - 6,8%). Ngoài ra, hội nhập kinh tế
quốc tế cũng có tác động mạnh đến tăng trưởng,
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và hoạt động
thương mại quốc tế của Việt Nam. Đặc biệt, sau khi
gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và ký
kết các hiệp định thương mại tự do với các nước,
Việt Nam đã trở thành một bộ phận của nền kinh tế
toàn cầu, từ chỗ thường xuyên nhập siêu, Việt Nam
đã chuyển sang cân bằng xuất nhập khẩu, thậm chí

là xuất siêu với giá trị xuất siêu ngày càng tăng. Nếu
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2016 đạt
349 tỷ USD thì đến năm 2019, lần đầu tiên đạt 515
tỷ USD, trong đó xuất siêu gần 10 tỷ USD.
Trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế
năm 2019, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng
8,9% đóng góp 50,4%; khu vực nông, lâm nghiệp và
thủy sản tăng 2,01% đóng góp 4,6% vào mức tăng
truởng chung; và khu vực dịch vụ đạt 7,30% đóng
góp 45% (Biểu đồ 1.2).
Đối với khu vực công nghiệp và xây dựng,
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là
điểm sáng đóng góp chính cho tăng trưởng kinh
tế với mức tăng cao, trong đó các ngành dịch
vụ thị trường có tỷ trọng đóng góp lớn vào tăng
trưởng kinh tế như vận tải, kho bãi, bán buôn,
bán lẻ; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo
hiểm; dịch vụ lưu trú và ăn uống; vận tải, kho bãi...

Biểu đồ 1.1. Tỷ lệ tăng trưởng GDP cả nước (2009 - 2019)
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2010 - 2019)

10 QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
thành thị đang là sức ép lớn đối với môi trường. Đặc
biệt, ở vùng ĐBSH và Đông Nam Bộ, mật độ dân
số lần lượt là 711 người/km2 và 1.004 người/km2.
Các thành phố lớn như Hà Nội với mật độ dân số
là 2.139 người/km2 và Thành phố Hồ Chí Minh với
mật độ dân số là 4.171 người/km2 là những thành
phố có mật độ dân số cao nhất và ngày càng có xu
hướng gia tăng, chủ yếu là gia tăng cơ học.
Biểu đồ 1.2. Tỷ lệ đóng góp GDP giữa các ngành kinh tế
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2010 - 2019)

1.1.2. Phát triển đô thị, nông thôn ở Việt Nam

Tỷ suất nhập cư ở vùng Đông Nam Bộ cao nhất
cả nước, giai đoạn 2009 - 2010 tăng mạnh do quá
trình phát triển mạnh KT-XH với nhiều KCN và sau
đó có xu hướng giảm dần từ giai đoạn 2011 - 2017
và tăng trở lại vào năm 2018.

1.1.2.1. Phát triển đô thị
a) Tổng quan về đô thị Việt Nam
Việt Nam có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh,
bao gồm 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng,
Cần Thơ) và 58 tỉnh. Hệ thống đô thị ở nước ta đang
phát triển nhanh trong suốt nhiều năm qua, từ năm
2014 đến 2019, số lượng đô thị đã tăng từ 774 lên
846 (Bộ Xây dựng, 2019a), bao gồm 02 đô thị đặc
biệt (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh), 17 đô thị
loại I trong đó có 03 thành phố trực thuộc Trung
ương (Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ). Tuy nhiên,
hệ thống công trình hạ tầng đô thị chưa phát triển
đồng bộ; trình độ và năng lực quản lý chưa đáp ứng
nhu cầu phát triển của quá trình đô thị hóa làm nảy
sinh nhiều áp lực đối với môi trường và sức khỏe
cộng đồng.

Biểu đồ 1.3. Tỷ suất nhập cư chia theo vùng (2009 - 2018)
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2009 - 2019)

Tỷ suất di cư thuần của 06 tỉnh/thành phố lớn
(Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Thành phố
Hồ Chí Minh, Cần Thơ) có vai trò rất quan trọng trong
phân bố cơ cấu dân cư của từng vùng địa lý - kinh tế.
Luồng di cư ở nước ta phát triển mạnh, tập trung vào
06 tỉnh/thành phố lớn, đặc biệt là Bình Dương.

b) Phát triển dân số đô thị
Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 thế giới,
thứ 3 Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines).
Dân số Việt Nam đã tăng từ 85,85 triệu người trong
năm 2009 lên đến 96,21 triệu người trong năm
2019 và có tỷ lệ cư dân thành thị thấp hơn so với
tốc độ đô thị hóa. Tỷ lệ tăng dân số trung bình từ
năm 2009 đến 2019 khoảng 1,14%/ năm. Dân số tại
các đô thị tiếp tục gia tăng do di cư từ nông thôn ra

Biểu đồ 1.4. Tỷ suất di cư thuần của một số tỉnh/
thành phố lớn ở Việt Nam
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2009 - 2019)
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Quy mô dân số đô thị nước ta liên tục tăng
trong giai đoạn 2009 - 2019. Theo kết quả tổng
điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dân số đô thị
là 33.059.735 người, chiếm 34,4% dân số cả nước.
Tổng dân số đô thị của 06 tỉnh/thành phố lớn (Hà
Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Thành phố
Hồ Chí Minh và Cần Thơ), chiếm tới 47,8% tổng dân
số đô thị của cả nước.

biệt là tại khu vực ĐBSCL) và sự phát triển nhanh
của công nghiệp, dịch vụ của khu vực thành thị đặc
biệt là tại 6 tỉnh/thành phố lớn đã tạo nên sự phân
bố không đồng đều giữa các vùng, gây sức ép về
mọi mặt đối với các đô thị nói riêng và môi trường
nói chung. Sự gia tăng dân số nhanh đã làm tiêu
hao các nguồn tài nguyên thiên nhiên như nước,
năng lượng và các nguyên liệu để đáp ứng cho nhu
cầu sản xuất và tiêu dùng. Theo đó, lượng CTR phát
sinh tăng nhanh tại các đô thị, đặc biệt là CTRSH.
c) Thu nhập bình quân của người dân đô thị
Thu nhập bình quân hàng tháng theo đầu
người của cả nước và khu vực đô thị giai đoạn 2009
- 2019 tăng đều qua các năm. Thu nhập bình quân
khu vực đô thị cao hơn rất nhiều so với thu nhập
bình quân cả nước, nếu trong năm 2008 khoảng 1,6
triệu đồng/tháng thì đến năm 2018 tăng đến hơn

Biểu đồ 1.5. Dân số và tăng trưởng dân số đô thị
(2009 - 2019)
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2009 - 2019)

5,6 triệu đồng/tháng (Biểu đồ 1.7).

Biểu đồ 1.6. Tổng dân số đô thị cả nước và dân số đô thị
của 06 tỉnh/thành phố lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,
Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương)
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2009 - 2019)

Biểu đồ 1.7. Thu nhập bình quân hàng tháng theo đầu
người của cả nước và khu vực đô thị (2008 - 2018)
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2008 - 2018)

Giai đoạn năm 2009 - 2018, dân số khu vực đô
thị gia tăng qua các năm, tuy nhiên trong năm 2019
dân số khu vực đô thị giảm nhẹ so với năm 2018.
Gia tăng dân số khu vực đô thị do dòng di cư rất
lớn từ nông thôn ra thành thị nguyên nhân do thu
nhập thấp và không ổn định của người dân tại khu

Quá trình đô thị hóa đóng vai trò quan trọng
trong tăng trưởng kinh tế của cả nước. Các thành
phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà
Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh) đã đóng
góp 50% GDP của cả nước. Tỷ lệ tăng trưởng trung
bình của các thành phố lớn cao hơn tỷ lệ tăng
trưởng của cả nước vì các thành phố này là nơi tập

vực nông thôn, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (đặc

d) Tăng trưởng kinh tế đô thị
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trung nhiều ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch…
nhất cả nước.

Biểu đồ 1.9. Tỷ lệ phân chia dân số giữa đô thị và nông thôn
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2019)

Biểu đồ 1.8. Mức tăng trưởng GDP trung bình của cả
nước và các tỉnh/thành phố lớn (2010, 2015, 2018)
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2010 - 2018)

1.1.2.2. Phát triển nông thôn
a) Dân số nông thôn
Theo báo cáo tổng điều tra dân số và nhà ở
năm 2019, phần lớn dân số Việt Nam vẫn tập trung
sống và sản xuất ở khu vực nông thôn với khoảng
63,09 triệu người, chiếm 65,6% dân số cả nước, mặc
dù tỷ lệ gia tăng dân số có giảm so với năm 2018,
nhưng vẫn ở mức cao. Vấn đề quản lý phát triển KTXH nông thôn theo hướng “sinh kế bền vững”, dựa
vào cộng đồng đóng vai trò vô cùng quan trọng,
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần
thúc đẩy thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn
mới, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu
rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

b) Thu nhập bình quân của người dân khu vực
nông thôn
Nông nghiệp - nông thôn có vai trò cung cấp
nguyên liệu và nguồn lực cho phát triển kinh tế.
Lực lượng lao động của khu vực nông thôn chiếm
phần lớn trong tổng số lao động của cả nước. Có
tới 38% người lao động từ 15 tuổi trở lên đang
làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.
Lao động trẻ xuất thân ở vùng nông thôn chiếm
khá đông, cao hơn khu vực thành thị khoảng 2,4
- 2,7 lần (Biểu đồ 1.10). Năm 2018, tổng số dân
nông thôn ở vùng TDMNPB và Tây Nguyên tham
gia lực lượng lao động chiếm tỷ lệ cao nhất trên
tổng dân số cả nước, tương ứng với 62% và 61%.

Biểu đồ 1.10. Diễn biến số lao động từ 15 tuổi trở lên
phân theo khu vực nông thôn và thành thị (2009 - 2019)
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2009 - 2019)
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Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao
động nông thôn vẫn ở mức thấp. Theo số liệu thống
kê, tổng thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn
khoảng 0,762 triệu đồng/tháng trong năm 2008, và
tăng lên 3,0 triệu đồng/tháng năm 2019 (Biểu đồ
1.11). Tuy nhiên mức thu nhập của người dân nông
thôn thấp hơn mức bình quân cả nước và đô thị.

Biểu đồ 1.11. Thu nhập bình quân hàng tháng theo đầu
người của cả nước và phân theo khu vực đô thị, nông thôn
(2008 - 2018)
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2008 - 2018)

c) Phát triển các hoạt động kinh tế khu vực
nông thôn
Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức
tăng trưởng 2,01% trong năm 2019, đóng góp 4,6%
vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế; xuất
khẩu đạt cao nhất 40 tỷ USD (Tổng cục Thống kê,
2010 - 2019), khẳng định vị trí là một trong những
quốc gia xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới.
d) Vấn đề đổi mới ở nông thôn ảnh hưởng đến
môi trường
Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao
động tại khu vực nông thôn tương đối chậm, tuy
nhiên, cơ cấu ngành sản xuất ở nông thôn đang
ngày càng đa dạng và được đẩy mạnh. Song song
với sự chuyển biến tích cực, nông thôn Việt Nam
vẫn còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém: phát
triển thiếu quy hoạch, tự phát, những nơi có quy
hoạch thì chất lượng quy hoạch chưa cao; kết cấu

hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội còn lạc hậu, vệ
sinh môi trường nông thôn còn nhiều vấn đề bất
cập. Những hạn chế này đã dẫn đến thực trạng là
môi trường nông thôn đang ngày càng bị ô nhiễm.
Một trong những nguyên nhân chính của ô nhiễm
môi trường nông thôn là do CTR từ hoạt động nông
nghiệp, chăn nuôi, sự lạm dụng thuốc bảo vệ thực
vật (BVTV), phân bón hóa chất trong sản xuất nông
nghiệp, CTR từ hoạt động làng nghề và CTRSH.
Nếu trước năm 70 của thế kỷ thứ 20, hầu hết
CTR nói chung và CTRSH nói riêng ở nông thôn
được tái sử dụng (hầu như không có thành phần
nhựa, chất thải thực phẩm được tận dùng hoàn toàn
vào việc chăn nuôi gia cầm, gia súc, phân động vật
và xác động thực vật được sử dụng làm phân hữu
cơ…), thì từ khoảng 20 năm trở lại đây, khi phân vô
cơ được sử dụng đại trà cho hoạt động phát triển
nông nghiệp, thức ăn công nghiệp tiện lợi, nhiều loại
bao bì bền, rẻ ra đời…, CTR nói chung và CTRSH nói
riêng đã phát sinh với khối lượng ngày càng tăng ở
các vùng nông thôn.
1.1.3. Tác động từ phát triển kinh tế - xã hội, phát
triển đô thị và nông thôn đến tình hình phát sinh
chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam
a) Tác động từ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển
đô thị đến tình hình phát sinh CTRSH
Quá trình tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa
nhanh chóng với số lượng các ngành sản xuất kinh
doanh, các KCN và dịch vụ đô thị ngày càng phát
triển đã tạo ra dòng di cư từ nông thôn ra thành thị.
Phát triển kinh tế và đô thị hóa một mặt tạo ra hàng
triệu việc làm cho người lao động, tuy nhiên, mặt
khác cũng tạo nên sức ép đối với môi trường, làm
tăng lượng CTR phát sinh, đặc biệt là CTRSH.
CTRSH tại các đô thị chiếm đến hơn 50% tổng
lượng CTRSH của cả nước, tăng từ 32.000 tấn/ngày
năm 2014 lên 35.624 tấn/ngày trong năm 2019 (Bộ
TNMT, 2015 & 2019a). Trong khi đó, hệ thống công
trình hạ tầng đô thị chưa phát triển đồng bộ; trình
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độ và năng lực quản lý không đáp ứng nhu cầu phát
triển của quá trình đô thị hóa làm nảy sinh nhiều
áp lực đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Trong những năm gần đây ô nhiễm môi trường từ
CTRSH, đặc biệt là tại các bãi chôn lấp, đã và đang
là vấn đề bức xúc đối với xã hội.

các bãi chôn lấp lộ thiên, bãi đổ tạm trên cả nước
đều chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định pháp luật,
là nguồn gây ô nhiễm không khí với mùi hôi thối
phát tán đến khu vực xung quanh làm ảnh hưởng
đến sức khỏe và làm đảo lộn cuộc sống của cư
dân. Tuy nhiên, không chỉ các bãi lộ thiên, bãi đổ
tạm gây ô nhiễm môi trường mà ngay cả các bãi
chôn lấp hợp vệ sinh cũng tồn tại nhiều vấn đề môi

Hình 1.1. Bãi rác xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Pháp luật về BVMT quy định việc xử lý CTR
bằng phương pháp chôn lấp phải đảm bảo hợp vệ
sinh, tuy nhiên, trên phạm vi cả nước chỉ có một số
bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại các đô thị lớn. Tất cả

trường gây bức xúc. Cả nước có 116 bãi rác thuộc
đối tượng cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng (theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01
tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê

Hình 1.2. Bãi rác Bình Tú, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
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duyệt Kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng đến năm 2020) và đến 2019
mới chỉ có 08 bãi rác hoàn thành xử lý ô nhiễm môi
trường triệt để.
b) Tác động từ phát triển nông thôn đến tình hình
phát sinh CTRSH
Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao
động tại khu vực nông thôn tương đối chậm, tuy
nhiên, cơ cấu ngành sản xuất ở nông thôn đang
ngày càng đa dạng và được đẩy mạnh. Song song
với sự chuyển biến tích cực trong phát triển nông
thôn, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội
vẫn còn lạc hậu, vệ sinh môi trường nông thôn còn
nhiều vấn đề bất cập. CTRSH phát sinh tại khu vực
nông thôn có khối lượng ngày càng tăng, từ 18.200
tấn/ngày trong năm 2011 lên 28.394 tấn/ngày

trong năm 2019 (Bộ TNMT, 2012 & 2019a). So với
khu vực đô thị, mặc dù dân số khu vực nông thôn
cao gấp hai lần, nhưng khối lượng CTRSH phát sinh
chỉ chiếm khoảng 45% tổng lượng CTRSH của cả
nước. Hiện nay, CTRSH phát sinh tại nhiều vùng
nông thôn chưa được thu gom và xử lý đúng quy
định và là một trong những nguyên nhân chính gây
ô nhiễm môi trường nông thôn.
1.2. BỐI CẢNH QUỐC TẾ VỀ PHÁT SINH VÀ XỬ LÝ
CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
1.2.1. Nguồn gốc, thành phần, khối lượng phát sinh
a) Nguồn gốc phát sinh
Thông thường, nguồn phát sinh CTR bao gồm:
(1) Hộ gia đình; (2) Khu thương mại (nhà hàng,
khách sạn, siêu thị, chợ…); (3) Công sở (cơ quan,
trường học, trung tâm, viện nghiên cứu, bệnh viện…);
(4) Khu công cộng (nhà ga, bến tàu, sân bay, công
viên, khu vui chơi giải trí, đường phố…); (5) Hoạt động
xây dựng; (6) dịch vụ công cộng (quét đường, công
viên, khu vực vui chơi giải trí…); (7) Công nghiệp và
(8) Nông nghiệp (Tchobanoglous và cộng sự, 1993).
Nhiều quốc gia trên thế giới thường sử dụng
cụm từ “CTR đô thị” thể hiện cho CTRSH và mỗi
quốc gia có định nghĩa hay khái niệm riêng đối với
CTR đô thị. Tuy nhiên, khái niệm chung được đưa
ra đối với CTR đô thị là tất cả CTR phát sinh từ đô
thị (hộ gia đình, công sở và khu thương mại…) và
không bao gồm chất thải phát sinh từ quá trình công
nghiệp, xây dựng, nông nghiệp (JWNET, 2018;
Pichtel, 2014).
b) Thành phần

Hình 1.3. Bãi rác huyện Giồng Riêng, tỉnh Kiên Giang

Thành phần CTR đô thị khác biệt giữa các
quốc gia, khu vực và phụ thuộc vào điều kiện kinh
tế, thói quen tiêu dùng và kiểu sống của người dân.
Tại các quốc gia ở châu Á (Trung Quốc, Thái Lan, Ấn
Độ…), CTR đô thị thường có thành phần thực phẩm
và chất thải vườn cao hơn các thành phần khác, do
đó thường có độ ẩm cao và nhiệt trị thấp. Đối với
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các quốc gia phát triển (Anh, Hoa Kỳ, Hà Lan, Nhật
Bản…), CTR đô thị có thành phần giấy và nhựa (chất
thải tái chế) cao hơn thành phần thực phẩm và do
đó thường có độ ẩm thấp và nhiệt trị cao, đây là tính
chất quan trọng đối với việc lựa chọn công nghệ xử
lý CTR đô thị. Các quốc gia phát triển với mức sống
ngày càng cao và những tiện ích phục vụ cho cuộc
sống ngày càng tốt hơn đã dẫn đến thành phần

CTRSH thay đổi theo chiều hướng ngày càng phức
tạp, nhiều thành phần khó xử lý và tái chế. Thông
thường, các nước tiên tiến trên thế giới phân loại
CTRSH như sau: (1) thành phần thực phẩm thải; (2)
thành phần có thể tái chế; và (3) phần còn lại.

Bảng 1.1. Thành phần chất thải rắn đô thị tại một số quốc gia
(Đơn vị: % khối lượng ướt)
Thành phần

Trung
Quốc
2016

Bangalore
(Ấn Độ)
2018

Bangkok
(Thái Lan)
2014

Hàn Quốc
(bãi chôn lấp)
2005

Kyoto
(Nhật Bản)
2017

Đức
(2016)

Hoa Kỳ
(2017)

Thực phẩm

61,2

81,96

42,10

34,1

39,8

12,1

15,1

Chất thải vườn

1,8

-

6,19

2,3

-

13,3

Giấy

9,6

12,69

12,14

27,9

32,2

33,3

25,9

Vải

3,1

-

4,16

1,9

6,4

-

-

Da

-

-

-

0,7

0,3

-

-

Cao su

-

-

-

-

0,4

-

-

Vải, da, cao su

-

-

-

-

-

-

9,3

Da và cao su

1,3

-

1,12

-

-

-

-

Nhựa

9,8

-

27,31

9,7

24,2

13,1

Gỗ

-

-

-

1,3

0,8

-

6,2

Kim loại

1,1

1,67

1,57

1,6

2,0

4,5

9,1

Thủy tinh

2,1

0,65

3,42

5,1

0,9

12,1

4,4

Gạch, gốm

1,8

-

0,46

-

0,5

-

-

Vỏ ốc

-

-

1,53

-

-

-

-

Tro

2,5

-

-

-

-

-

-

Khác

5,7

3,02

0

12,8

4,7

13,6

3,6

Xương và

(Nguồn: Yoon & Lim, 2005; BMA, 2014; Gu và cộng sự, 2016; Yamada và cộng sự, 2017;
Ramachandra và cộng sự, 2018; US EPA, 2019)
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c) Khối lượng phát sinh
Khối lượng CTR đô thị đã tăng đáng kể qua các
thập kỷ do sự thay đổi trong lối sống của người dân
và quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh
chóng. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới
(2018), tổng khối lượng CTR đô thị phát sinh trên
toàn cầu vào khoảng 2 tỷ tấn (năm 2016), trong đó
nhiều nhất là ở khu vực Đông Á - Thái Bình Dương
với 468 triệu tấn (xấp xỉ 23%) và thấp nhất là Trung
Đông và Bắc Phi với 129 triệu tấn (xấp xỉ 6%). Lượng
CTR đô thị phát sinh được dự báo sẽ tăng lên 2,59
tỷ tấn vào năm 2030 và 3,4 tỷ tấn vào năm 2050.

Châu Á bao gồm hơn 40 quốc gia, chiếm 60%
dân số thế giới và mỗi ngày phát sinh hơn 760.000
tấn chất thải (DESA, 2015). Trong đó Trung Quốc
và Ấn Độ là 2 nước có khối lượng CTR đô thị phát
sinh lớn nhất Châu Á và Trung Quốc xếp thứ 2 trên
thế giới về khối lượng CTR đô thị. So với các quốc
gia phát triển, khối lượng CTR đô thị phát sinh tại
Hoa kỳ lớn nhất thế giới với 267,8 triệu tấn/năm
(US EPA, 2019).

Bảng 1.2. Khối lượng chất thải rắn đô thị phát sinh tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ
(Đơn vị: Triệu tấn)
STT

Năm

Quốc gia/Vùng lãnh thổ
2000

2005

2010

2015

2016

2017

146,5

155,8

158,8

191,4

-

215,0

Châu Á
1

Trung Quốc

2

Đài Loan (Trung Quốc)

-

-

-

-

-

75,8

3

Hồng Kông (Trung Quốc)

-

-

-

-

-

60,6

4

Nhật Bản

-

52,72

45,36

43,98

43,17

-

1,3

1,5

-

3,6

-

-

-

-

-

-

-

33,3

-

-

-

-

-

13,6

243,5

253,7

251,1

262,1

266,8

267,8

Bangkok (Thái Lan)
Châu Âu
6

Anh
Châu Đại Dương

7

Úc
Bắc Mỹ

8

Hoa Kỳ

(Nguồn: AIT, 2004; JWNET, 2018; Chhay và cộng sự, 2018; US EPA, 2019)
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Cũng theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới
(2018), chỉ số phát sinh CTR đô thị trung bình toàn
cầu khoảng 0,74 kg/người/ngày, trong đó ở quốc
gia thấp nhất là 0,11 kg/người/ngày, cao nhất là
4,54 kg/người/ngày. Chỉ số phát sinh CTR đô thị
trung bình trên đầu người tại các nước phát triển
cao hơn các nước đang phát triển (Bảng 1.3), phụ
thuộc vào thu nhập và kiểu tiêu dùng của cư dân.

Điều này thể hiện mức tiêu thụ sản phẩm tiêu dùng
cao trong một xã hội hiện đại và tiện lợi. Tuy nhiên,
mức độ ô nhiễm môi trường từ CTR đô thị tại các
nước phát triển thấp hơn rất nhiều so với các nước
đang phát triển, do các giải pháp quản lý (đầu tư
về hạ tầng cơ sở kỹ thuật, nhân sự, tài chính, chính
sách và tuyên truyền) đáp ứng được mức độ gia
tăng khối lượng của CTR đô thị.

Bảng 1.3. Chỉ số phát sinh chất thải rắn đô thị bình quân trên đầu người tại một số quốc gia
(Đơn vị: kg/người/ngày)
STT

Năm

Quốc gia
2010

2015

2017

-

-

0,72

0,976

0,954

-

-

-

1,20

Châu Á
1

Trung Quốc

2

Nhật Bản

3

Thái Lan (Bangkok)

Châu Âu
4

Anh

-

1.31

-

5

Thụy Điển

-

1.27

-

6

Đức

-

1.68

-

7

Ý

0.98

-

-

Bắc Mỹ
8

Hoa Kỳ

2.02

2.03

2.04

9

Canada

1.77

-

-

1.88

-

-

Châu Đại Dương
10

Úc

(Nguồn: Pichtel, 2014; JWNET, 2018; Chhay và cộng sự, 2018; US EPA, 2019)
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1.2.2. Thu gom, vận chuyển và xử lý
a) Thu gom
Tỷ lệ CTR đô thị được thu gom thay đổi theo
mức thu nhập của các quốc gia, theo đó, thu nhập
của quốc gia càng cao thì tỷ lệ thu gom CTR càng
cao. Cụ thể, tỷ lệ thu gom CTR ở các nước thu nhập
cao và các nước Bắc Mỹ đạt gần 100%. Các nước
thu nhập trung bình thấp có tỷ lệ thu gom trung bình
khoảng 51%, trong khi ở các nước thu nhập thấp, tỷ
lệ này chỉ khoảng 39%. Ở các nước thu nhập trung
bình thấp, tỷ lệ thu gom đạt 71% ở khu vực đô thị
và 33% ở khu vực nông thôn. Tỷ lệ bao phủ dịch vụ
thu gom ở các nước châu Á - Thái Bình Dương trung
bình đạt khoảng 77% ở đô thị và 45% ở nông thôn
(Ngân hàng Thế giới, 2018).
Có nhiều hình thức thu gom CTR đô thị khác
nhau, phụ thuộc vào các yếu tố như vị trí địa lý,
thành phần và khối lượng chất thải, nguồn nhân lực
và chính sách quản lý chất thải. Các hình thức thu
gom phổ biến bao gồm:
-- Thu gom tại các vị trí công cộng: hình thức
này sử dụng các vị trí lưu giữ chung, có diện tích lớn
làm địa điểm để thu gom và nhận CTR.
-- Thu gom ở vỉa hè: hình thức này đòi hỏi tần
suất thu gom thường xuyên và lịch trình chính xác,
để có hiệu quả và sự thuận tiện tối ưu. Người dân
có trách nhiệm đặt thùng chứa đúng vị trí và lấy lại
thùng chứa rỗng sau khi CTR đã được thu gom. Đây
là một trong những hình thức ít tốn kém nhất đối
với công tác thu gom.
-- Thu gom theo cụm dân cư: xe thu gom dừng
tại các vị trí được quy định và người dân đổ chất
thải vào xe. Các xe thu gom đã đầy sẽ được vận
chuyển đi đến trạm trung chuyển hay cơ sở xử lý.
-- Thu gom tại nhà: nhân viên thu gom đến
từng hộ gia đình, mang thùng chứa CTR đến xe thu
gom, đổ sạch và trả về chỗ cũ. Đây là hình thức
không có sự tham gia của cư dân. Hình thức này

tốn kém về chi phí lao động, do mất nhiều thời gian
cho việc thu gom tại từng hộ gia đình.
Tần suất thu gom phụ thuộc vào khối lượng
CTR đô thị phát sinh, thời gian trong năm, tình
trạng KT-XH của khu vực dịch vụ. Ở khu vực thành
thị hoặc công cộng, CTR từ chợ, khách sạn và nhà
hàng được thu gom thường xuyên hơn so với khu
vực dân cư hoặc nông thôn.
b) Vận chuyển
Hoạt động vận chuyển CTR phụ thuộc vào
hiệu quả của quá trình thu gom. Khoảng cách vận
chuyển đến cơ sở tái chế, xử lý là một vấn đề quan
trọng cần được xem xét. Nếu các cơ sở xử lý được
đặt cách xa điểm thu gom (thường lớn hơn 16 km)
thì cần có trạm trung chuyển.
Các trạm trung chuyển được sử dụng làm địa
điểm trung chuyển CTR đô thị từ xe tải thu gom vào
xe vận chuyển lớn hơn (xe kéo lớn). Việc bố trí trạm
trung chuyển giúp giảm chi phí vận chuyển, thông
qua việc giảm số lượng nhân công và khoảng cách
cần thiết.
c) Xử lý
Trên thế giới, việc quản lý CTR bao gồm hai
cách tiếp cận:
-- Quản lý CTR chú trọng đến xử lý cuối cùng,
tập trung vào thu gom, vận chuyển, xử lý và thải bỏ
cuối cùng.
-- Quản lý CTR chú trọng đến việc tái chế chất
thải, tập trung vào việc phân loại chất thải tại nguồn,
tái sử dụng, tái chế, đốt hoặc chôn lấp.
Tại các nước có thu nhập cao, quản lý CTR đô
thị tiếp cận theo hướng tái sử dụng, tái chế chất
thải. Năm 2017, tại Hoa Kỳ, 25,1% lượng CTR đô thị
được tái chế, 10,1% được được chế biến thành phân
compost, 12,7% được đốt để thu hồi năng lượng
và phần còn lại (chiếm tỷ lệ 52,1%) được chôn lấp
trong các bãi chôn lấp hợp vệ sinh (US EPA, 2019).
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Đối với Nhật Bản, do diện tích đất hạn chế và dân cư
đông nên giải pháp đốt để thu hồi năng lượng được
lựa chọn. Trong năm 2016, 80,3% lượng CTR đô thị
của Nhật Bản được xử lý bằng phương pháp đốt để
thu hồi năng lượng, 4,8% được tái chế, 13,9% được
xử lý bằng các phương pháp khác và 1,0% được
chôn lấp (JWNET, 2018).

ý thức BVMT đã nhập khẩu các phế liệu không đúng
quy định, đưa chất thải nguy hại (CTNH) vào Việt
Nam, hành động nhập khẩu chất thải trái phép dưới
danh nghĩa phế liệu làm nguyên liệu sản xuất làm
tăng đáng kể lượng CTR và CTNH ở một số khu vực
đô thị, nông thôn, theo đó đã làm tăng nguy cơ ô
nhiễm môi trường tới mức nghiêm trọng.

Tại các nước có thu nhập trung bình đến trung
bình cao, quản lý CTRSH tiếp cận theo hướng chú
trọng vào xử lý, thải bỏ cuối cùng. Năm 2015, tại
Bangkok (Thái Lan), 88% lượng CTRSH được chôn
lấp tại các bãi chôn lấp hợp vệ sinh và chỉ 12%
được tái chế (APN, 2017a). Tại Trung Quốc, 61,16%
lượng CTRSH được chôn lấp, 29,84% được đốt để
thu hồi năng lượng, khoảng 8,21% không được xử
lý và 1,79% được xử lý bằng các phương pháp khác
(Mian và cộng sự, 2016).

Nhận thấy một số hạn chế, tác động tiêu cực
từ việc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào nội địa
làm nguyên liệu sản xuất, từ năm 2018, Chính phủ
đã có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động
nhập khẩu phế liệu, hạn chế các đối tượng được
phép nhập khẩu. Cụ thể, Chính phủ ban hành Nghị
định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi
một số quy định nhằm mục tiêu kiểm soát chặt chẽ
từ xa ngay tại nước xuất khẩu phế liệu, chống gian
lận thương mại; ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu
khi vào lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam và trước khi phế
liệu từ tàu xuống cảng… Đồng thời, Bộ TNMT cũng
đã sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phế
liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất với mục
tiêu quản lý chặt chẽ chất lượng phế liệu nhập khẩu,
tận dụng tối đa nguồn phế liệu trong nước, giảm
thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường do nhập khẩu trái
phép chất thải dưới hình thức nhập khẩu phế liệu từ
nước ngoài về Việt Nam.

1.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng, tác động do việc
vận chuyển, xử lý chất thải rắn từ nước ngoài vào
Việt Nam
Do áp lực từ chính sách hạn chế hoặc cấm
nhập khẩu một số loại phế liệu, CTR để tái chế của
Trung Quốc và một số nước trên thế giới, dẫn đến
việc dịch chuyển lượng phế liệu vào khu vực ASEAN
có xu hướng tăng dần, trong đó có Việt Nam. Theo
số liệu, thông tin quản lý, theo dõi hoạt động nhập
khẩu phế liệu các năm 2016 và 2017 của Bộ TNMT,
năm 2016 tổng khối lượng các loại phế liệu được
phép nhập khẩu vào Việt Nam khoảng 3,5 triệu tấn
thì sang năm 2017 tổng khối lượng phế liệu đã tăng
lên khoảng 7,9 triệu tấn. Việc gia tăng nhập khẩu
phế liệu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất
cũng góp phần làm gia tăng chất thải phát sinh từ
lượng tạp chất đi kèm phế liệu trong quá trình sử
dụng, tái chế phế liệu.
Thực trạng công tác quản lý hoạt động nhập
khẩu phế liệu cho thấy, lợi dụng kẽ hở của pháp luật
về Hàng hải, Thương mại và quản lý nhập khẩu phế
liệu, một số tổ chức, cá nhân vô trách nhiệm, thiếu
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CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG PHÁT SINH, THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT Ở VIỆT NAM
2.1. THỰC TRẠNG PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN
Cùng với sự gia tăng dân số, quá trình công
nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, CTRSH
đang gia tăng cả về khối lượng và chủng loại. Ở
Việt Nam, công tác quản lý CTRSH còn nhiều bất
cập như tỷ lệ thu gom CTRSH nông thôn còn chưa
cao; CTRSH chưa được phân loại tại nguồn; tỷ lệ tái
chế còn thấp; phương thức xử lý chủ yếu là chôn
lấp không hợp vệ sinh… Những bất cập này đã trở
thành vấn đề nổi cộm, bức xúc ở nhiều địa phương
thời gian qua.
2.1.1. Nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn
sinh hoạt

-- Khu thương mại, dịch vụ (nhà hàng, khách
sạn, siêu thị, chợ…).
-- Công sở (cơ quan, trường học, trung tâm,
viện nghiên cứu, bệnh viện…).
-- Khu công cộng (nhà ga, bến tàu, bến xe, sân
bay, công viên, khu vui chơi giải trí, đường phố…).
-- Dịch vụ vệ sinh (quét đường, cắt tỉa cây
xanh…).
-- Các hoạt động sinh hoạt của cơ sở sản xuất.
b) Thành phần
Thành phần CTRSH khác nhau tùy thuộc vào
từng địa phương, điều kiện kinh tế và nhiều yếu tố

a) Nguồn phát sinh
Các nguồn phát sinh CTRSH bao gồm:

khác (Bảng 2.1).

-- Hộ gia đình.
Bảng 2.1. Các loại chất thải rắn đặc trưng từ nguồn thải sinh hoạt
Nguồn thải

Hộ gia đình, khu
thương mại , dịch
vụ, công sở, khu
công cộng, các
hoạt động sinh
hoạt của cơ sở
sản xuất, khám
chữa bệnh.

Thành phần chất thải

Chất thải rắn sinh hoạt:
-- Chất thải thực phẩm (chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học).
-- Giấy, bìa các tông.
-- Nhựa.
-- Vải.
-- Cao su.
-- Rác vườn.
-- Gỗ.
-- Kim loại: nhôm, sắt...
-- Đồ gốm, sành, thủy tinh.
-- Chất thải vỏ, lọ thủy tinh không chứa thành phần nguy hại.
-- Các loại khác: tã lót, khăn vệ sinh...
Chất thải nguy hại:
-- Đồ điện gia dụng thải.
-- Pin thải, bao bì thuốc diệt côn trùng...

-- Vệ sinh đường phố: chất thải thực phẩm, giấy báo, bìa các tông, giấy loại hỗn hợp,
Dịch vụ công cộng kim loại, nhựa các loại, vải, xác động vật,...
-- Cắt tỉa cây xanh: cỏ, lá cây, mẩu cây thừa, gốc cây....
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CTRSH của Việt Nam có đặc trưng là độ ẩm
cao (dao động trong khoảng 65 - 95%), độ tro
khoảng 25 - 30% (khối lượng khô), tổng hàm lượng
chất rắn bay hơi (TVS - Total Volatile Solid) dao
động trong khoảng 70 - 75% (khối lượng khô), nhiệt
lượng thấp (dao động trong khoảng 900 - 1.100
Kcal/kg khối lượng ướt). Thành phần chất hữu cơ
có khả năng phân hủy sinh học (thực phẩm thải)
trong CTRSH của hộ gia đình chiếm tỷ lệ cao hơn
các thành phần khác và thành phần này đang thay
đổi theo chiều hướng giảm dần. Từ năm 1995,
thành phần chất thải thực phẩm chiếm tỷ lệ rất cao
(80 - 96%) nhưng đến năm 2017 thành phần này
giảm xuống còn khoảng 50 - 70%; điều này thể hiện
sự thay đổi lối sống của cư dân đô thị là nhanh và
tiện lợi (Nguyễn Trung Việt, 2012; CENTEMA, 2017).
Thành phần giấy và kim loại trong CTRSH thay
đổi tùy thuộc vào nguồn phát sinh và có xu hướng
tăng dần. Nhiều thành phần khó xử lý và khó tái chế
như vải, da, cao su có tỉ lệ thấp, tuy nhiên các thành
phần này đang có chiều hướng tăng qua các năm.
Ngoài ra sự gia tăng chất thải nhựa trong thành
phần CTRSH là một trong những vấn nạn đối với xử
lý CTRSH của Việt Nam.

Số liệu thống kê thành phần CTRSH của Thành
phố Hồ Chí Minh từ năm 2009 đến 2017 cho thấy
thành phần thực phẩm của hộ gia đình chiếm tỷ lệ
cao hơn các thành phần khác và thành phần này
đang thay đổi theo chiều hướng giảm dần từ 74,3%
(năm 2009) xuống 59,2% (năm 2017). Trong khi
đó thành phần nhựa tăng từ 5,5% trong năm 2009
lên 13,9% trong năm 2017, điều này phù hợp với
xu hướng tăng tỷ lệ tiêu thụ nhựa trên đầu người
của Việt Nam từ 33 kg/năm (2010) lên 41 kg/năm
(2015) vì sự tiện ích và giá thành rẻ của các sản
phẩm nhựa.

Khung 1.1. Tỷ lệ chất thải nhựa trong
các cơ sở xử lý CTRSH tại Thành phố
Hồ Chí Minh
Hiện nay một số loại nhựa thải không
được thu mua và tái chế do giá trị kinh
tế thấp và điều này được thể hiện qua
thành phần nhựa có tỷ lệ cao trong các
bãi chôn lấp (16,0 - 16,4%) và nhà máy
compost (13,7%).
(Nguồn: CENTEMA, 2015)
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Bảng 2.2. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình tại một số địa phương
(Đơn vị: % trọng lượng ướt)
Gia Lai

Kon
Tum

TP.
HCM

Quận
Thốt Nốt
(Cần
Thơ)

2012

2012

2012

2017

2017

60, 1

71,8

62,7

64,2

59,2

67,9

-

-

-

-

-

6,4

6,2

-

10,6

10,2

7,3

8,7

12,4

-

-

12,2 -14,2

14,0

-

-

-

-

-

13,9

15,1

-

-

-

8,5

12,8

6,9

14,1

9,6

-

-

0,9

0,11

0,1 - 0,2

0,7

2,6

2,1

4,1

0,8

2,2

5,5

0,4

0,5

0,50

0,8 - 0,9

1,3

-

-

-

-

-

2,6

1,3

-

-

-

2,4

2,3

1,8

0,5

1,6

-

-

5,2

8,2

Hải
Hải phòng Hội An
Dương

Đăk
Nông

Đăk
Lăk

Lâm
Đồng

2018

2011

2018

2017

2012

2012

51,9

71,13

46,0 -49,8

57,0

65,5

2,7

2,40

3,8 - 4,2

8,0

-

-

-

3,0

8,43

-

Kim loại
Thủy tinh

Thành phần

Hà Nội

1. Chất thải có khả
năng phân hủy
sinh học
Thực phẩm và chất
thải vườn
2. Chất thải có khả
năng tái chế
Giấy các loại
Giấy vụn, bìa các
tông, vải, gỗ
Nhựa
Nhựa và cao su

Thủy tinh, Sành sứ
3. Chất thải có khả
năng cháy

15
-

5,83

-

-

-

-

-

-

-

0,6

5,6

Vải

1,6

4,67

-

-

-

-

-

-

-

4,0

1,1

Da

-

0,43

-

-

-

-

-

-

-

0,6

0,1

Cao su

-

0,07

-

-

-

-

-

-

-

2,0

1,4

Cao su và da

1,3

-

0,6

-

-

-

-

-

-

-

4. Chất thải không
tái chế/không có
khả năng cháy
(đất, cát, sành sứ,
vỏ sò…)

38,0

1,13

23,9 - 24,7

3,0

10,4

11,9

19,8

4,1

11,5

2,8

4,6

5. Thành phần
khác

-

2,26

8,6 - 10,5

-

-

-

-

-

-

-

-

6. CTNH

-

0,11

1,0

-

-

-

-

-

-

0,1

Tã, băng vệ sinh

(Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2015; APN, 2017b;
Hoàng Minh Giang và cộng sự, 2017; CENTEMA, 2017; Ngân hàng Thế giới, 2018)
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Bảng 2.3. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, trường học, chợ, bãi chôn lấp
hợp vệ sinh và nhà máy chế biến compost tại Thành phố Hồ Chí Minh
(Đơn vị: % trọng lượng ướt)
Hộ gia đình

Thành phần

Trường học

Bãi chôn lấp
Đa phước

Chợ

Nhà máy
Compost

2009

2015

2017

2009

2015

2009

2015

2012

2014

2015

Thực phẩm

74,3

64,8

59,2

28,7

25,5

86,8

87,8

68,9

67,9

53,2

Gỗ, rơm

2,8

0,9

2,4

6,9

-

3,6

1,4

0,7

0,3

1,0

Giấy

6,2

5,1

6,4

17,6

35,0

2,5

1,9

3,0

2,5

5,7

Nhựa

5,5

11,5

13,9

35,7

36,4

4,7

7,7

16,0

16,4

13,7

Tã

1,8

8,1

0,6

-

-

-

-

2,3

0,6

10,7

Vải

1,0

3,2

4,0

1,1

1,0

0,4

-

5,0

7,2

10,7

Da

0,2

-

0,6

0,1

-

-

-

-

-

-

Cao su

0,9

0,9

2,0

1,4

-

0,4

-

0,7

0,7

0,7

Thủy tinh

1,3

1,4

2,6

0,5

1,2

0,2

-

1,2

0,2

1,7

Kim loại

1,0

0,8

5,5

2,8

-

0,3

0,1

1,6

3,6

0,3

Sành sứ

0,8

0,5

2,8

0,6

-

0,1

-

-

-

2,4

Đất, cát

3,2

2,8

-

4,0

-

1,0

1,2

-

-

-

Tro

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vỏ sò

0,8

-

-

-

-

0,2

-

0,8

0,6

-

CTNH

0,002

-

-

0,1

-

0,1

-

-

-

0,1

Ghi chú:
(-) không phát hiện
(Nguồn: Sở TNMT Thành phố Hồ Chí Minh, 2010; CENTEMA, 2015 & 2017)
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2.1.2. Khối lượng phát sinh

Khối lượng CTRSH tăng đáng kể ở các địa
phương có tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa cao
và du lịch như Thành phố Hồ Chí Minh (9.400 tấn/
ngày), thủ đô Hà Nội (6.500 tấn/ngày), Thanh Hoá
(2.175 tấn/ngày), Hải Phòng (1.982 tấn/ngày), Bình
Dương (2.661 tấn/ngày), Đồng Nai (1.885 tấn/ngày),
Quảng Ninh (1.539 tấn/ngày), Đà Nẵng (1.080 tấn/
ngày) và Bình Thuận (1.486 tấn/ngày).

a) Tình hình phát sinh CTRSH toàn quốc
Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia
năm 2011, tổng khối lượng CTRSH phát sinh trên
toàn quốc là khoảng 44.400 tấn/ngày. Đến năm
2019, con số này là 64.658 tấn/ngày (khu vực đô thị
là 35.624 tấn/ngày và khu vực nông thôn là 28.394
tấn/ngày), tăng 46% so với năm 2010. Các địa
phương có khối lượng CTRSH phát sinh trên 1.000
tấn/ngày chiếm 25% (trong đó có Hà Nội và Thành
phố Hồ Chí Minh phát sinh trên 6.000 tấn/ngày).

Bảng 2.4. Khối lượng phát sinh, chỉ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt bình quân trên đầu người
của các địa phương (2010 - 2019)
STT

Địa phương

Khối lượng phát sinh (tấn/ngày)

Chỉ số phát sinh (kg/người/ngày)

2010

2015

2018

2019

2010

2015

2018

2019

5.000

5.515

6.500

6.500

0,95

0,76

0,86

0,81

Đồng bằng sông Hồng
1

Hà Nội

2

Vĩnh Phúc

-

-

830

830

-

-

0,76

0,72

3

Bắc Ninh

-

-

870

900

-

-

0,70

0,66

4

Quảng Ninh

-

805

1.397

1.539

-

1,02

1,10

1,17

5

Hải Dương

-

-

1.072

1.072

-

-

0,59

0,57

6

Hải Phòng

1.250

1.000

1.715

1.982

0,67

0,51

0,85

0,98

7

Hưng Yên

-

-

650

650

-

-

0,55

0,52

8

Thái Bình

-

-

950

950

-

-

0,53

0,51

9

Hà Nam

-

-

275

305

-

-

0,34

0,36

10

Nam Định

-

-

860

880

-

-

0,46

0,49

11

Ninh Bình

-

-

422

487

-

-

0,43

0,50

Trung du và miền núi phía Bắc
12

Hà Giang

-

-

705

316

-

-

0,83

0,37

13

Cao Bằng

-

-

367

134

-

-

0,68

0,25

14

Bắc Kạn

-

-

191

191

-

-

0,58

0,61

15

Tuyên Quang

-

-

178

181

-

-

0,23

0,23
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STT

Địa phương

Khối lượng phát sinh (tấn/ngày)

Chỉ số phát sinh (kg/người/ngày)

2010

2015

2018

2019

2010

2015

2018

2019

16

Lào Cai

-

-

434

456

-

-

0,62

0,62

17

Yên Bái

-

-

473

473

-

-

0,58

0,58

18

Thái Nguyên

-

-

785

818

-

-

0,62

0,64

19

Lạng Sơn

-

-

422

424

-

0,26

0,53

0,54

20

Bắc Giang

-

-

754

754

-

-

0,45

0,42

21

Phú Thọ

-

-

704

710

-

-

0,50

0,48

22

Điện Biên

-

72

264

253

-

0,13

0,46

0,42

23

Lai Châu

-

-

280

193

-

-

0,61

0,42

24

Sơn La

-

-

360

282

-

-

0,29

0,23

25

Hòa Bình

-

-

507

507

-

-

0,60

0,59

Bắc Trung Bộ và Duyên hải
miền Trung
26

Thanh Hóa

-

-

2.246

2.175

-

-

0,63

0,60

27

Nghệ An

-

-

1.629

2.464

-

-

0,52

0,74

28

Hà Tĩnh

-

197

640

640

-

0,16

0,50

0,50

29

Quảng Bình

-

-

345

466

-

-

0,39

0,52

30

Quảng Trị

-

-

345

368

-

-

0,55

0,58

31

Thừa Thiên Huế

225

-

559

550

0,21

-

0,48

0,49

32

Đà Nẵng

805

900

1.168

1.100

0,83

0,87

1,08

0,97

33

Quảng Nam

198

-

920

920

-

-

0,61

0,62

34

Quảng Ngãi

262

-

625

848

0,21

-

0,49

0,69

35

Bình Định

372

-

850

890

0,25

-

0,55

0,60

36

Phú Yên

142

-

510

510

-

-

0,56

0,58

37

Khánh Hòa

486

-

869

1.068

-

-

0,71

0,87

38

Ninh Thuận

164

-

604

604

0,28

-

0,99

1,02

39

Bình Thuận

594

-

1.485

1.486

-

-

1,20

1,21

166

189

212

212

0,38

0,38

0,40

0,39

Tây Nguyên
40

Kon Tum
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STT

Địa phương

Khối lượng phát sinh (tấn/ngày)

Chỉ số phát sinh (kg/người/ngày)

2010

2015

2018

2019

2010

2015

2018

2019

41

Gia Lai

344

-

697

697

0,26

-

0,48

0,46

42

Đắk Lắk

246

-

1.444

1.370

0,14

-

0,75

0,73

43

Đắk Nông

69

-

311

311

0,14

-

0,48

0,50

44

Lâm Đồng

459

-

338

338

0,38

-

0,26

0,26

Đông Nam Bộ
45

Bình Phước

158

-

518

518

0,18

-

0,53

0,52

46

Tây Ninh

134

-

412

412

0,12

-

0,36

0,35

47

Bình Dương

378

-

1.838

2.661

0,22

-

0,85

1,10

48

Đồng Nai

773

-

1.838

1.885

0,28

-

0,60

0,61

49

Bà Rịa - Vũng Tàu

456

700

912

914

0,44

0,65

0,82

0,80

50

TP. Hồ Chí Minh

7.081

8.323

9.128

9.400

0,96

1,02

1,06

1,05

Đồng bằng sông Cửu Long
51

Long An

179

-

1.086

1.086

0,12

-

0,72

0,64

52

Tiền Giang

230

-

502

2.160

0,14

-

0,28

1,22

53

Bến Tre

135

-

493

270

0,11

-

0,39

0,21

54

Trà Vinh

124

-

372

401

0,12

-

0,35

0,40

55

Vĩnh Long

137

159

378

813

0,13

0,15

0,36

0,79

56

Đồng Tháp

209

-

1.060

800

0,13

-

0,63

0,50

57

An Giang

562

-

1.128

1.128

0,26

-

0,52

0,59

58

Kiên Giang

376

-

1.300

481

0,22

-

0,72

0,28

59

Cần Thơ

876

846

605

599

0,73

0,68

0,47

0,49

60

Hậu Giang

105

-

525

782

0,14

-

0,68

1,07

61

Sóc Trăng

252

-

916

917

0,19

-

0,70

0,76

62

Bạc Liêu

207

-

505

307

0,24

-

0,56

0,34

63

Cà Mau

233

-

357

356

0,19

-

0,29

0,30

Ghi chú:
(*) CTRSH bao gồm cả khu vực đô thị và vùng nông thôn
(-) Thiếu số liệu thống kê.
(Nguồn: Bộ TNMT, 2012, 2015 & 2019a)
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b) Phát sinh CTRSH đô thị
Khối lượng CTRSH phát sinh tại các đô thị phụ
thuộc vào quy mô dân số, tốc độ đô thị hóa, công
nghiệp hóa của đô thị và đang có xu thế ngày càng
tăng. Tổng khối lượng CTRSH phát sinh tại khu vực
đô thị trong cả nước là 35.624 tấn/ngày (13.002.592
tấn/năm), chiếm 55% khối lượng CTRSH phát sinh
của cả nước, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có
khối lượng phát sinh lớn nhất cả nước và kế đến
là Hà Nội. Chỉ tính riêng 2 đô thị này, tổng lượng
CTRSH đô thị phát sinh tới 12.000 tấn/ngày chiếm

33,6% tổng lượng CTRSH đô thị phát sinh trên
cả nước. Khối lượng CTRSH phát sinh tại 5 đô thị
đặc biệt/loại 1 là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,
Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ chiếm khoảng 40%
tổng lượng CTRSH phát sinh từ tất cả các đô thị
trong cả nước. Tại một số đô thị nhỏ (từ loại II trở
xuống), mức độ gia tăng khối lượng CTRSH phát
sinh không cao do mức sống thấp và tốc độ đô thị
hóa không cao.

Bảng 2.5. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực đô thị (theo vùng, 2019)
STT

Vùng

Khối lượng phát sinh (tấn/ngày)

Khối lượng phát sinh (tấn/năm)

1

Đồng bằng sông Hồng

8.466

3.089.926

2

Trung du và miền núi phía Bắc

2.740

1.000.184

3

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

6.717

2.451.606

4

Tây Nguyên

1.485

542.098

5

Đông Nam Bộ

12.639

4.613.290

6

Đồng bằng sông Cửu Long

3.577

1.305.488

35.624

13.002.592

Tổng

(Nguồn: Bộ TNMT, 2019a)

Biểu đồ 2.1. So sánh tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực đô thị giữa các vùng (2019)
(Nguồn: Bộ TNMT, 2019a)
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Tính theo vùng phát triển KT-XH thì các đô thị
vùng Đông Nam Bộ có lượng CTRSH phát sinh lớn
nhất với 4.613.290 tấn/năm (chiếm 35% tổng lượng
phát sinh CTRSH đô thị cả nước), tiếp đến là các

c) Phát sinh CTRSH nông thôn
CTRSH nông thôn phát sinh từ các hộ gia đình,
chợ, nhà kho, trường học, bệnh viện, cơ quan hành
chính... CTRSH nông thôn chủ yếu bao gồm thành

Bảng 2.6. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt đô thị tại Việt Nam
Thành phần

Các đô thị khác ở Việt Nam

Hà Nội

Hải Phòng

Chất hữu cơ

50,2 - 68,9%

51,9%

46,0 - 49,8%

Nhựa và ni lông

3,4 - 10,6%

3,0%

12,2 - 14,2%

Giấy và bìa các tông

3,3 - 6,6%

2,7%

3,8 - 4,2%

Kim loại

1,4 - 4,9%

0,9%

0,1 - 0,2%

Thủy tinh

0,5 - 2,0%

0,5%

0,8 - 0,9%

Chất trơ

14,9 - 28,2%

38,0%

23,9 - 24,7%

Cao su và da

0,0 - 5,0%

1,3%

0,6%

Xác động thực vật

1,5 - 2,5%

-

-

Chất thải nguy hại

0,0 - 1,0%

-

-

-

Dệt may: 1,6%

8,6 - 10,5%

Các thành phần khác

Ghi chú: (-) Không có số liệu
(Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2018)

đô thị vùng ĐBSH với lượng phát sinh CTRSH là
3.089.926 tấn/năm (chiếm 24%). Các đô thị vùng
Tây Nguyên có lượng CTRSH phát sinh thấp nhất
542.098 tấn/năm (chiếm 4%).

phần hữu cơ dễ phân hủy (thực phẩm thải, chất thải
vườn) với độ ẩm thường trên 60%; tuy nhiên, chất
hữu cơ khó phân hủy, chất vô cơ (chủ yếu là các loại
phế thải thủy tinh, sành sứ, kim loại, giấy, nhựa, đồ
điện gia dụng hỏng...) và đặc biệt là túi ni lông xuất
hiện ngày càng nhiều. Hầu hết CTRSH không được
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phân loại tại nguồn; vì vậy, tỷ lệ thu hồi chất thải có
khả năng tái chế và tái sử dụng như giấy vụn, kim
loại, nhựa... còn thấp và chủ yếu là tự phát.Theo
số liệu thống kê, khối lượng phát sinh CTRSH nông
thôn hiện nay là 28.394 tấn/ngày (tương đương
10.363.868 tấn/năm). Vùng ĐBSH có lượng phát
sinh CTRSH nông thôn lớn nhất với 2.784.494 tấn/
năm (chiếm 27%); tiếp đến là vùng Bắc Trung Bộ

và DHMT với 2.690.517 tấn/năm (chiếm 26%); vùng
ĐBSCL phát sinh 2.135.925 tấn/năm (chiếm 21%);
vùng Tây Nguyên có lượng phát sinh nhỏ nhất, chỉ
526.586 tấn/năm (chiếm 5%).

Bảng 2.7. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông thôn (theo vùng, 2019)
STT

Vùng

Khối lượng phát sinh (tấn/ngày)

Khối lượng phát sinh (tấn/năm)

1

Đồng bằng sông Hồng

7.629

2.784.494

2

Trung du và miền núi phía Bắc

2.949

1.076.428

3

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

7.371

2.690.517

4

Tây Nguyên

1.443

526.586

5

Đông Nam Bộ

3.150

1.149.918

6

Đồng bằng sông Cửu Long

5.852

2.135.925

28.394

10.363.868

Tổng

(Nguồn: Bộ TNMT, 2019a)

Biểu đồ 2.2. So sánh tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông thôn giữa các vùng (2019)
(Nguồn: Bộ TNMT, 2019a)
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d) Chỉ số phát sinh CTRSH bình quân trên đầu người
Chỉ số phát sinh CTRSH đô thị bình quân trên
đầu người tại vùng TDMNPB là cao nhất với 1,20
kg/người/ngày; tiếp đến là vùng Bắc Trung Bộ và
DHMT với 1,17 kg/người/ngày; thấp nhất là vùng
ĐBSCL với 0,82 kg/người/ngày.

Đối với chỉ số phát sinh CTRSH nông thôn thì
vùng ĐBSH là cao nhất với 0,52 kg/người/ngày,
tiếp đến là vùng Bắc Trung Bộ và DHMT với 0,51
kg/người/ngày; thấp nhất là vùng TDMNPB với
0,29 kg/người/ngày.

Bảng 2.8. Chỉ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị và nông thôn (theo vùng, 2019)

TT

Vùng

Khối lượng phát sinh
(tấn/ngày)
Đô thị

Nông thôn

Dân số (người)
Đô thị

Nông thôn

Chỉ số phát sinh (kg/
người/ngày)
Đô thị

Nông thôn

1

Đồng bằng sông Hồng

8.466

7.629

7.904.784

14.638.823

1,07

0,52

2

Trung du và miền núi phía Bắc

2.740

2.949

2.282.809

10.250.057

1,20

0,29

3

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền
Trung

6.717

7.371

5.720.313

14.466.980

1,17

0,51

4

Tây Nguyên

1.485

1.443

1.676.030

4.166.651

0,89

0,35

5

Đông Nam Bộ

12.639

3.150

11.196.480

6.632.427

1,13

0,48

6

Đồng bằng sông Cửu Long

3.577

5.852

4.342.132

12.931.498

0,82

0,45

35.624

28.394

33.122.548

63.086.436

1,08

0,45

Cả nước

(Nguồn: Bộ TNMT, 2019a)

Biểu đồ 2.3. Chỉ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt bình quân trên đầu người tại khu vực đô thị và nông thôn
(Nguồn: Bộ TNMT, 2019a)
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2.2. THỰC TRẠNG PHÂN LOẠI, THU GOM, VẬN
CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
2.2.1. Phân loại tại nguồn
Với khối lượng CTRSH phát sinh ngày càng
tăng, một số địa phương đã triển khai chương trình
phân loại CTRSH tại nguồn. Mục đích của phân loại
chất thải tại nguồn là tách các chất thải có giá trị
tái chế cao ngay tại nguồn thải, đặc biệt là thành
phần hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học chiếm
tỷ lệ cao (60 - 80%), tạo nguồn hữu cơ “sạch” để chế
biến compost có chất lượng cao. Bên cạnh đó phân
loại chất thải tại nguồn còn góp phần tạo nguồn
nguyên liệu cho hoạt động tái chế, giảm khối lượng
CTRSH được chôn lấp tại các bãi chôn lấp khi khối
lượng CTRSH ngày càng tăng, diện tích cho chôn
lấp bị hạn chế. Việc phân loại CTRSH tại nguồn giữ
một vai trò quyết định và ảnh hưởng đến toàn bộ
hệ thống quản lý CTR, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí
Minh đã triển khai thí điểm chương trình phân loại
CTRSH (từ những năm 1999 tại Thành phố Hồ Chí
Minh và năm 2007 đối với Hà Nội), đến nay nhiều
địa phương trên cả nước cũng đã triển khai thí điểm
chương trình phân loại CTRSH tại nguồn như Hưng
Yên (2012 - 2014), Bắc Ninh (2014), Lào Cai (2016),
Bình Dương (2017 - 2018), Đồng Nai (2016 - 2018),
Đà Nẵng (2017), Hà Tĩnh (2019)...
Năm 2007, thành phố Hà Nội đã triển khai thí
điểm mô hình thu gom, phân loại CTRSH tại nguồn
trên địa bàn phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn
Kiếm). Đây là dự án phân loại chất thải tại nguồn
(3R Hà Nội) được Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật
Bản (JICA) hỗ trợ thực hiện. Dự án bước đầu đã
đưa khái niệm phân loại, thu gom, xử lý chất thải
vào chương trình giáo dục tiểu học tại địa phương
trong năm học 2007 - 2008 và nhân rộng mô hình
sang các khu vực tiếp theo trên địa bàn (Nguyễn
Du, Thành Công, Láng Hạ). Tuy nhiên, sau khi dự án
kết thúc, việc phân loại CTRSH trên địa bàn Hà Nội
không được duy trì. Một số khu vực vẫn sử dụng
các phương tiện thu gom CTR thủ công, vừa mất

mỹ quan vừa gây ô nhiễm môi trường. Tại khu vực
nội thành, hầu hết lượng CTRSH phát sinh hàng
ngày đã được thu gom, nhưng tình trạng đổ chất
thải tùy tiện vẫn xảy ra ở không ít khu vực công
cộng. Các chiến dịch phát động về phân loại CTRSH
tại nguồn chưa nhận được sự hưởng ứng đồng bộ
của chính quyền, đơn vị thu gom CTR, cộng đồng
dân cư nên hiệu quả không được như mong muốn.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, 69% lượng CTRSH
được xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh,
20% được sử dụng để chế biến compost, 11% áp
dụng công nghệ đốt (Bộ TNMT, 2019a). Để giảm tỷ
lệ chôn lấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai
chương trình phân loại CTRSH tại nguồn qua nhiều
giai đoạn từ thí điểm một cụm dân cư hoặc một
phường trên địa bàn một quận, đến nhân rộng trên
địa bàn 6 quận giai đoạn 2015 - 2016 và sau đó
nhân rộng phạm vi thực hiện trên địa bàn 24 quận/
huyện từ năm 2017 đến nay. Bên cạnh một số quận,
huyện triển khai khá tốt công tác phân loại CTRSH
tại nguồn, vẫn có nhiều quận, huyện còn lúng túng
trong thực hiện. Để đẩy mạnh công tác phân loại
CTRSH tại nguồn, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã
ban hành Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 24
tháng 11 năm 2018 quy định về phân loại CTRSH
tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
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Khung 2.1. Triển khai phân loại CTRSH tại nguồn tại Thành phố Hồ Chí Minh
Từ năm 2017 đến nay, UBND Thành phố đã ban hành 6 quyết định để tổ chức thực hiện phân loại
rác tại nguồn trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1832/
QĐ-UBND: năm 2017 mỗi quận/huyện triển khai thực hiện ít nhất tại 01 phường/xã/thị trấn; năm
2018 mở rộng 3 - 5 phường, xã và đến năm 2020 phân loại CTRSH tại nguồn được triển khai trên
toàn địa bàn thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho các quận huyện chủ động xây
dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác này. Tuy nhiên, công tác phân loại CTRSH tại nguồn
chưa được Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện triển khai đồng bộ và chưa được quan tâm đúng mức
do các nguyên nhân:
-- Các hộ gia đình, chủ nguồn thải chưa chủ động phân loại.
-- Công tác tuyên truyền và triển khai giữa các địa phương vẫn chưa đồng bộ nên hiệu quả
phân loại vẫn chưa cao.
-- Thành phố đang tập trung công tác tuyên truyền, vận động là chính.
-- Chưa kiểm tra, xử phạt theo theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP đối với hành vi không
phân loại (tại Khoản 4, Điều 20 quy định phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đối với hành vi không phân
loại CTRSH tại nguồn).
-- UBND các quận, huyện chưa tổ chức phương án thu gom riêng chất thải sau phân loại.
(Nguồn: Sở TNMT Thành phố Hồ Chí Minh, 2019)

Thành phố Đà Nẵng đã triển khai thí điểm một
số hoạt động về phân loại CTR tại nguồn, làm cơ
sở để nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố. Năm
2017, thành phố đã bắt đầu triển khai dự án thí điểm
phân loại CTR tại nguồn ở 2 phường Thuận Phước
và Thạch Thang, quận Hải Châu - giai đoạn 2017 2018 do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)
tài trợ. Kết quả đạt được: đến tháng 6 năm 2018,
trên 80% khu dân cư đã thực hiện công tác phân
loại CTR theo đúng quy trình thu gom. Năm 2018 2019, dự án tiếp tục triển khai tại 2 phường Thanh
Khê Tây và Hòa Khê, quận Thanh Khê. Từ tháng 11
năm 2016 đến tháng 9 năm 2017, Cơ quan Hợp tác

quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phối hợp với Viện Nghiên
cứu phát triển Kinh tế - xã hội thực hiện Dự án Nâng
cao nhận thức của người dân về thu gom và phân
loại CTR tại nhà thông qua mô hình thí điểm tại 2
khu dân cư thuộc phường Chính Gián, quận Thanh
Khê và phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Kết
quả đạt được: hướng dẫn tập huấn cho người dân
về cách phân loại CTR tại nhà; CTR đã phân loại
được người dân bán và thu tiền phục vụ hoạt động
của khu dân cư. Trong năm 2017, Sở TNMT Đà
Nẵng đã triển khai các hoạt động 3R, hỗ trợ việc thí
điểm phân loại rác tại 02 phường Hòa Thuận Tây và
Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Năm 2018, UBND
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quận Thanh Khê triển khai thí điểm phân loại CTR
có thể tái chế (giấy, nhựa, kim loại) tại 2 phường
Thạc Gián và Tam Thuận. Để triển khai phân loại
CTRSH tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
đến năm 2025, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban
hành Kế hoạch số 1577/KH-UBND ngày 11 tháng
4 năm 2019.
Thành phố Cần Thơ đang triển khai thực hiện
phân loại CTRSH tại hộ gia đình của 4 quận, huyện
(Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và Thới Lai) từ
tháng 9 năm 2017. Kết quả bước đầu cho thấy một
bộ phận người dân đã hiểu rõ và phân loại đạt yêu
cầu, chất lượng CTR hiện tại đã đủ điều kiện để đưa
vào nhà máy xử lý mặc dù trong CTR vẫn còn lẫn
lượng nhỏ không đốt được: chai lọ thủy tinh, than
tổ ong, bình gas mini nhưng nằm trong tỷ lệ cho
phép. Vì vậy, chính quyền các địa phương cần tiếp
tục tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thực hiện
phân loại theo kế hoạch của thành phố để nâng cao
ý thức của người dân, đặc biệt là các nguồn CTRSH
quá khổ, quá cỡ, CTNH và chất thải không đốt được.
Tỉnh Bắc Ninh đã triển khai thí điểm 2 mô hình
phân loại CTRSH tại nguồn trong năm 2014 trên địa
bàn phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh và xã Cao
Đức, huyện Gia Bình. Năm 2018, tỉnh đã triển khai
thí điểm tại xã Lâm Thao, huyện Lương Tài và xã
Liên Bảo, huyện Tiên Du. Mặc dù các mô hình thí
điểm đã đạt được những kết quả nhất định nhưng
vẫn tồn tại bất cập như: một số hộ gia đình chưa
thực hiện tốt phân loại CTR tại nguồn; giữ thói quen
vứt chất thải tùy tiện hoặc sử dụng các thùng phân
loại CTRSH được phát vào mục đích khác; CTR sau
khi phân loại không được thu gom, vận chuyển riêng
mà được thu gom, vận chuyển chung một phương
tiện nên hiệu quả phân loại chưa cao.
Năm 2012 - 2014, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện
thí điểm phân loại CTR tại 300 hộ gia đình. Căn cứ
kết quả thực hiện, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch
số 63/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2015 triển
khai phân loại CTR hữu cơ hộ gia đình trên toàn

tỉnh. UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã ban hành Quyết
định 2128/UBND-QĐ phê duyệt đề án nâng cao
hiệu quả thu gom, xử lý CTR nông thôn giai đoạn
2016 - 2020 đặt mục tiêu đến năm 2020 có 50% hộ
gia đình thực hiện phân loại CTR hữu cơ. Đến nay
đã có 33% hộ gia đình trong tỉnh thực hiện với hình
thức đa dạng, phù hợp thực tế, riêng huyện Phù Cừ
đạt 59%.
Năm 2016, tỉnh Lào Cai triển khai phân loại
CTRSH tại nguồn trên địa bàn thành phố Lào Cai,
huyện Sa Pa, huyện Bát Xát và huyện Bảo Thắng.
Kết quả đạt được khả quan, tỷ lệ thu gom và phân
loại CTRSH tại nguồn đạt tỷ lệ cao (thành phố Lào
Cai đạt tỷ lệ 87,1%, huyện Sa Pa đạt tỷ lệ 70%,
huyện Bát Xát đạt tỷ lệ 82,5%, huyện Bảo Thắng đạt
tỷ lệ 65%).
Năm 2017 - 2018, UBND tỉnh Bình Dương
đã triển khai phân loại CTR tại nguồn với quy mô
cấp tỉnh là các tổ chức, trung tâm thương mại dọc
tuyến Quốc lộ 13 và quy mô cấp huyện là một vài xã
phường của thị xã Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, thành
phố Thủ Dầu Một. Kết quả đạt được: tỷ lệ phân loại
CTR tại nguồn đạt trên 90% tại một số địa điểm như
khu phố Nhị Đồng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Tỉnh Đồng Nai thực hiện phân loại CTR giai
đoạn 1 từ năm 2016 - 2018. Theo kết quả thông kê,
người dân tự nguyện tham gia phân loại CTR đạt tỷ
lệ 56,7%.
Việc phân loại CTRSH tại khu vực nông thôn
chủ yếu được tiến hành tại hộ gia đình đối với một
số loại chất thải như giấy, bìa các tông, kim loại (để
bán), chất thải thực phẩm (sử dụng cho chăn nuôi)
để đáp ứng chỉ tiêu môi trường trong xây dựng nông
thôn mới. Các thành phần khác hầu hết không được
phân loại mà để lẫn, bao gồm các thành phần có
khả năng phân hủy và khó phân hủy như túi ni lông,
thủy tinh, cành cây, lá cây, hoa quả, xác động vật
chết... Việc phân loại đem lại hiệu quả chưa cao,
mang tính riêng lẻ, không đồng bộ, chưa được nhân
rộng. Nhiều hộ gia đình không hợp tác thực hiện

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 37

Khung 2.2. Phân loại tại nguồn của một số địa phương
Tại các địa phương như Hà Tĩnh, Đồng Nai đã thí điểm thực hiện tại 11/11 huyện, tỷ lệ hộ gia
đình thực hiện là 20.132 hộ, số hộ thực hiện đúng quy trình chiếm 58,8%, tiến tới nhân rộng đối
tượng thực hiện phân loại tại các trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, các
khu, CCN, cơ quan hành chính sự nghiệp cũng như các điểm trung chuyển, nâng cao năng lực
thu gom và đồng bộ việc xử lý phù hợp với mục đích phân loại tại nguồn. Tuy nhiên, tại hầu hết
các địa phương đều chưa được thực hiện do thiếu nguồn lực thực hiện đồng bộ (từ thu gom, vận
chuyển và xử lý theo từng loại chất thải đã phân loại).
(Nguồn: Bộ Xây dựng, 2017)

hoặc chỉ thực hiện khi có hỗ trợ kinh phí. Ngoài ra,
ở các địa phương chưa có nhiều chiến dịch phát
động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người
dân về lợi ích của việc phân loại CTRSH tại nguồn.
Nhiều xã, đặc biệt các xã miền núi, thiếu các
quy hoạch các bãi tập kết CTR tập trung, không
quy định chỗ tập trung CTR, thiếu người và phương
tiện chuyên chở. Do đó, các bãi rác tự phát đã hình
thành ở rất nhiều nơi, làm cho tình trạng CTRSH
nông thôn trở thành vấn đề nan giải khó quản lý.
2.2.2. Hình thức thu gom và vận chuyển
Các hình thức thu gom và vận chuyển CTRSH
phổ biến tại Việt Nam bao gồm:
-- Thu gom tại các vị trí công cộng: hình thức
này sử dụng các vị trí lưu giữ chung, có diện tích lớn
làm địa điểm để thu gom và nhận CTRSH.
-- Thu gom theo cụm dân cư: xe thu gom dừng
tại các vị trí được quy định và người dân đổ CTRSH
vào xe. Các xe thu gom đã đầy sẽ được vận chuyển
đi đến trạm trung chuyển hay cơ sở xử lý.
-- Thu gom tại nhà: nhân viên thu gom chất
thải đến từng hộ gia đình, mang thùng chứa chất
thải đến xe thu gom, đổ sạch và trả về chỗ cũ. Đây
là hình thức không có sự tham gia của cư dân. Hình

thức thu gom tại nhà đang được sử dụng phổ biến
tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây
Nam bộ.
Công tác xã hội hóa việc thu gom và vận
chuyển CTRSH đang được thực hiện rộng rãi ở
nhiều nơi. Tại các thành phố, thị xã và khu vực thị
trấn tại các huyện có Công ty môi trường đô thị
(URENCO) hay Công ty dịch vụ công ích thành phố,
quận/huyện đảm nhận việc thu gom, vận chuyển và
xử lý CTRSH đô thị. Hiện nay nhiều địa phương đã
và đang triển khai chương trình xây dựng nông thôn
mới nên công tác thu gom, vận chuyển CTR nông
thôn có chuyển biến tích cực, đã có tổ thu gom
CTRSH, bố trí phương tiện thu gom, vận chuyển
CTRSH. Tuy nhiên, tại khu vực nông thôn ở hầu
hết các địa phương còn thiếu thiết bị thu gom và
phương tiện vận chuyển CTRSH chuyên dụng.

38 QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
2.2.3. Tỷ lệ thu gom và vận chuyển
Khung 2.3. Phương thức thu gom, vận
chuyển CTRSH của Thành phố Hồ Chí Minh
(1) Hệ thống thu gom bao gồm hai hình thức
dân lập và công lập, trong đó:
-- Thu gom dân lập, hợp tác xã: chiếm
60% công tác thu gom tại nguồn (hình thức
thu gom tại nhà), đối tượng là hộ gia đình trong
hẻm.
-- Thu gom công lập (công ty dịch vụ
công ích quận/huyện và công ty môi trường đô
thị): chiếm 40% công tác thu gom tại nguồn, đối
tượng là hộ gia đình mặt tiền đường, hộ kinh
doanh, sản xuất… với hình thức thu gom vỉa hè
và tại nhà.
-- Phương tiện thu gom tại nguồn bao
gồm xe đẩy tay 660L, xe ba gác, xe lam tự chế
và xe tải nhỏ (500 kg).
Hiện nay, thành phố có khoảng 703 điểm hẹn để
tập kết chất thải từ các phương tiện thu gom tại
nguồn lên phương tiện cơ giới để vận chuyển về
hai khu xử lý chất thải tập trung của thành phố.
Mô hình điểm hẹn hiện nay phát sinh nhiều bất
cập như ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng giao
thông và mỹ quan đô thị. Do đó, thành phố đã
định hướng hạn chế quy mô hoạt động của các
điểm tập kết rác trên đường phố: mỗi điểm tập
kết rác không quá 03 thùng đẩy tay 660L, thời
gian hoạt động không quá 15 phút; sau thời
gian hoạt động phải được quét dọn, phun xịt vệ
sinh, khử mùi.
(2) Hệ thống trung chuyển và vận chuyển:
Trạm trung chuyển được sử dụng để trung
chuyển CTR từ xe thu gom và những xe vận
chuyển nhỏ sang các xe vận chuyển lớn và khi
đoạn đường vận chuyển đến các cơ sở tái chế
và bãi chôn lấp quá xa làm cho việc vận chuyển
trực tiếp chất thải sau thu gom không kinh tế.
Trên địa bàn thành phố hiện có 27 trạm trung
chuyển với khoảng hơn 500 xe ép, hooklift.
(Nguồn: Sở TNMT Thành phố Hồ Chí Minh, 2019)

a) Thu gom, vận chuyển CTRSH đô thị
Tại các đô thị, việc thu gom, vận chuyển CTRSH
thường do doanh nghiệp công ích thực hiện. Thời
gian qua, với chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực
môi trường của Nhà nước, đã có các đơn vị tư nhân
tham gia vào công tác thu gom, vận chuyển CTRSH
tại đô thị. Nguồn kinh phí cho hoạt động thu gom,
vận chuyển CTRSH đô thị hiện nay do Nhà nước bù
đắp một phần từ nguồn thu phí vệ sinh trên địa bàn.
Tại một số đô thị lớn như Hà Nội, nguồn kinh phí
cho các đơn vị vệ sinh môi trường hàng năm sử
dụng từ nguồn chi sự nghiệp môi trường giao qua
quận, huyện, thị xã và Sở Xây dựng cùng nguồn thu
phí dịch vụ vệ sinh môi trường.

Khung 2.4. Tỷ lệ thu gom CTRSH theo
từng năm

Tỷ lệ thu gom CTRSH tăng theo từng năm, tỷ
lệ thu gom năm 2010 đạt 81%, năm 2011 đạt
82%, năm 2012 đạt 83%, năm 2013 đạt 83,5
- 84% và năm 2017 đạt 85,5%. Thời gian gần
đây, việc thu gom, vận chuyển CTR đã được xã
hội hóa, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã tham
gia đầu tư thu gom, vận chuyển CTR.
(Nguồn: Bộ Xây dựng, 2019b)
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Tỷ lệ thu gom CTRSH đô thị trung bình cả
nước đạt khoảng 92%. Như vậy, còn 8% khối lượng
CTRSH không được thu gom và bị thải bỏ vào môi
trường xung quanh. Các thành phố trực thuộc
Trung ương có tỷ lệ thu gom CTRSH đô thị tương
đối cao (Hà Nội đạt 99,0%, Thành phố Hồ Chí Minh
đạt 100%, Cần Thơ đạt 95,5%, Đà Nẵng đạt 100%,
Hải Phòng đạt 97,0%). Ngoài ra, tại các đô thị, nhiều

trạm trung chuyển, một số điểm tập kết còn có hiện
tượng tồn đọng CTRSH kéo dài, gây mùi khó chịu,
khiến người dân bức xúc do môi trường sống bị ô
nhiễm nghiêm trọng.
Tỷ lệ thu gom CTRSH đô thị cao nhất là vùng
Đông Nam Bộ với 98,6%; tiếp theo là vùng ĐBSH
với 96,8%; thấp nhất là vùng Tây Nguyên với 62,5%.

Bảng 2.9. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý tại khu vực đô thị (theo vùng, 2019)
TT

Vùng

Khối lượng phát sinh Khối lượng thu gom (tấn/
(tấn/ngày)
ngày)

Tỷ lệ thu gom

1

Đồng bằng sông Hồng

8.466

8.191

96,8%

2

Trung du và miền núi phía Bắc

2.740

2.255

82,3%

3

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

6.717

5.705

84,9%

4

Tây Nguyên

1.485

929

62,5%

5

Đông Nam Bộ

12.639

12.457

98,6%

6

Đồng bằng sông Cửu Long

3.577

3.159

88,3%

Cả nước

35.624

32.695

91,8%

(Nguồn: Bộ TNMT, 2019a)

Biểu đồ 2.4. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị (theo vùng, 2019)
(Nguồn: Bộ TNMT, 2019a)
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b) Thu gom, vận chuyển CTRSH nông thôn
Tại khu vực nông thôn, việc thu gom, vận
chuyển CTRSH phần lớn là do các hợp tác xã, tổ đội
thu gom tự quản đảm nhiệm với chi phí thu gom
thỏa thuận với người dân đồng thời có sự chỉ đạo
của chính quyền địa phương. Mức thu và cách thu
tùy thuộc vào từng địa phương.
Tại nhiều khu vực nông thôn, do không thuận
tiện về giao thông, dân cư không tập trung, nên
còn tồn tại hiện tượng người dân tự tiêu hủy chất
thải tại gia đình bằng các hình thức thủ công hoặc
vứt bừa bãi chất thải ra sông suối, đổ thải tại khu

vực đất trống mà không có sự quản lý của chính
quyền địa phương. Nếu CTRSH được thu gom thì
hầu hết cũng để lộ thiên tập trung tại một khu vực
riêng, không có các quy trình BVMT hợp vệ sinh (lót
thành đáy hố chôn, thu gom và xử lý nước rỉ rác, lấp
đất che phủ…) hoặc được xử lý bằng hình thức đốt
thủ công.
Theo thống kê sơ bộ, tỷ lệ thu gom CTRSH
nông thôn trung bình toàn quốc đạt khoảng 66%
và có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương. Một
số địa phương có tỷ lệ thu gom CTRSH nông thôn
cao như Hà Nội (88,0%), Ninh Thuận (85,8%), Đồng
Nai (98,9%); trong khi đó, một số tỉnh có tỷ lệ thu

Bảng 2.10. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý tại khu vực nông thôn (theo vùng, 2019)
TT

Vùng

Khối lượng phát sinh
(tấn/ngày)

Khối lượng thu gom
(tấn/ngày)

Tỷ lệ thu gom

1

Đồng bằng sông Hồng

7.629

6.459

84,7%

2

Trung du và miền núi phía Bắc

2.949

1.529

51,8%

3

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

7.371

4.628

62,8%

4

Tây Nguyên

1.443

420

29,1%

5

Đông Nam Bộ

3.150

2.758

87,5%

6

Đồng bằng sông Cửu Long

5.852

2.871

49,1%

Cả nước

28.394

18.665

65,7%

(Nguồn: Bộ TNMT, 2019a)

Biểu đồ 2.5. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn (theo vùng, 2019)
(Nguồn: Bộ TNMT, 2019a)
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gom thấp như Hòa Bình (31,0%), Đắk Lắk (22,4%),
Điện Biên (12,0%) và thấp nhất là Lai Châu (11,7%).
Nếu xét theo vùng, vùng Đông Nam Bộ có tỷ lệ
thu gom cao nhất (87,5%); tiếp đến là vùng ĐBSH
(84,7%); vùng có tỷ lệ thu gom thấp nhất là Tây
Nguyên (29,1%).
Tại khu vực các vùng sâu, vùng xa, xã đảo, việc
thu gom, vận chuyển, xử lý CTR còn gặp khó khăn
như: việc thu gom và vận chuyển CTR vào đất liền,
khu vực tập trung để xử lý của cấp huyện không
đảm bảo hiệu quả về kinh tế và môi trường (cự ly
vận chuyển xa, chi phí cao, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm
môi trường khi vận chuyển trên biển), diện tích đất
đảo không lớn nên việc lựa chọn vị trí xây dựng
các bãi chôn lấp CTR khó khăn (quy mô, diện tích,
khoảng cách an toàn môi trường…); khối lượng CTR
phát sinh không đủ lớn để đầu tư các lò đốt CTR
đảm bảo công suất theo quy định.
2.3. THỰC TRẠNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
Hiện nay, trên cả nước có 1.322 cơ sở xử lý
CTRSH, gồm 381 lò đốt CTRSH, 37 dây chuyền chế
biến compost, 904 bãi chôn lấp, trong đó có nhiều
bãi chôn lấp không hợp vệ sinh (Bộ TNMT, 2019c).
Một số cơ sở áp dụng phương pháp đốt CTRSH để
thu hồi năng lượng phát điện hoặc có kết hợp nhiều
phương pháp xử lý. Trong các cơ sở xử lý CTRSH,
có 78 cơ sở cấp tỉnh, còn lại là các cơ sở xử lý cấp
huyện, cấp xã, liên xã.
Trên tổng khối lượng CTRSH được thu gom,
khoảng 71% (tương đương 35.000 tấn/ngày) được
xử lý bằng phương pháp chôn lấp (chưa tính lượng
bã thải từ các cơ sở chế biến compost và tro xỉ phát
sinh từ các lò đốt); 16% (tương đương 7.900 tấn/
ngày) được xử lý tại các nhà máy chế biến compost;
13% (tương đương 6.400 tấn/ngày) được xử lý bằng
phương pháp đốt.
Về thời điểm đưa vào vận hành, 34,4% các cơ
sở chế biến compost và 31,8% bãi chôn lấp được
xây dựng và vận hành trước năm 2010. Trong khi

đó, chỉ có 4,5% các cơ sở xử lý theo phương pháp
đốt được vận hành trước năm 2010. Hầu hết các
lò đốt được xây dựng sau năm 2014. Điều này cho
thấy xu hướng chuyển dịch từ phương pháp xử lý
bằng chôn lấp sang phương pháp đốt trong thời
gian gần đây.

Khung 2.5. Tình hình xử lý CTRSH tại Hà Nội
Hiện nay, Hà Nội đang thực hiện thu gom
vận chuyển CTRSH theo chủ trương đổi mới
công nghệ, cơ giới hóa trên địa bàn, đặc biệt
ở khu vực nội thành là nơi có đủ điều kiện về
hạ tầng kỹ thuật, kinh tế và ý thức cộng đồng
phù hợp. Với chủ trương này, Thành phố Hà
Nội đạt tỷ lệ chôn lấp CTRSH là 89%, tỷ lệ đốt
(không phát điện) là 11%. Tuy nhiên, công
nghệ tái chế phân compost ứng dụng tại khu
xử lý Cầu Diễn và Kiêu Kỵ không đạt hiệu quả
do hạn chế đầu ra, hiện cả hai cơ sở đều đã
dừng hoạt động.
Từ quý I năm 2017, Hà Nội thực hiện chủ
trương đấu thầu tập trung vệ sinh môi trường,
theo đó trên địa bàn thành phố hiện có 20
đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường.
Trong đó, Công ty môi trường đô thị Hà Nội
trúng thầu vận hành xử lý CTR tại Khu liên
hợp xử lý chất thải Nam Sơn và khu Xuân Sơn,
với công suất xử lý trung bình tương ứng là
5000 - 5.200 tấn/ngày tại Nam Sơn và 1.400
- 1.500 tấn/ngày tại Xuân Sơn.
(Nguồn: Công văn số 1579/UBND-ĐT
ngày 28 tháng 4 năm 2020
của UBND thành phố Hà Nội)
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2.3.1. Chôn lấp
Đây là phương pháp đang được áp dụng phổ
biến tại Việt Nam. Trong số các bãi chôn lấp hiện
nay chỉ có khoảng 20% là bãi chôn lấp hợp vệ sinh,
còn lại là các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh hoặc
các bãi tập kết chất thải cấp xã.
Khác biệt về đặc điểm giữa bãi chôn lấp hợp
vệ sinh và bãi chôn lấp hở, không hợp vệ sinh:
-- Bãi chôn lấp hở: không thu gom, xử lý khí
thải và nước rỉ rác. Phương pháp này chiếm diện
tích lớn, thời gian phân hủy kéo dài, gây ô nhiễm
môi trường không khí, nước và đất khu vực xung
quanh do phát tán các khí thải, mùi, nước rỉ rác...
-- Bãi chôn lấp hợp vệ sinh: được thiết kế đảm
bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường, có hệ thống thu

đi kèm với trách nhiệm thu gom, xử lý nước rỉ rác
phát sinh; trong trường hợp khác, việc xử lý nước
rỉ rác được giao cho đơn vị độc lập với đơn vị quản
lý, vận hành bãi chôn lấp. Các bãi chôn lấp tại các
thành phố lớn nêu trên hiện đang quá tải, có khả
năng gây ô nhiễm môi trường và thường gặp phải
sự phản đối của người dân. Hiện nay, các thành phố
trên đang xúc tiến các phương pháp thiêu đốt phát
điện để thay thế công nghệ chôn lấp.
Phần lớn bãi chôn lấp tiếp nhận CTRSH chưa
được phân loại tại nguồn, có thành phần hữu cơ
cao nên tính ổn định thấp, chiếm dụng diện tích đất
lớn, gây ô nhiễm môi trường do mùi hôi, khí thải,
nước rỉ rác, nhiều trường hợp gây ra sự cố phải xử
lý phức tạp và tốn kém.

Hình 2.1. Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh tại khu liên hợp xử lý Nam Sơn (trái) và Đa Phước (phải)

gom khí thải, nước rỉ rác để xử lý và bổ sung chất
khử mùi. Bãi chôn lấp hợp vệ sinh có thể thu hồi khí
biogas và sử dụng để phát điện.
Chôn lấp hợp vệ sinh là phương pháp chủ yếu
đang được áp dụng tại các đô thị lớn, ví dụ như Hà
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Trong một
số trường hợp, việc quản lý, vận hành bãi chôn lấp

2.3.2. Tái chế làm compost
Hiện trên cả nước có 37 cơ sở áp dụng công
nghệ này. Công nghệ này sử dụng phần chất thải
hữu cơ để chế biến compost; phần chất thải vô cơ
và cặn bã khác phải tiếp tục xử lý bằng phương
pháp khác.
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Đặc điểm của công nghệ:
-- Quá trình lên men có thể chia làm hai giai
đoạn: ủ hoai để phân hủy chất hữu cơ (từ 14 - 40
ngày); ủ chín để hoàn thành quá trình lên men, có
nghĩa là trong giai đoạn này nhiệt độ của compost
sẽ không thay đổi nữa (03 - 06 tháng). Trong quá
trình ủ hoai, cần nhiệt độ ở 60OC để phân hủy chất
hữu cơ.

dẫn đến sản phẩm compost còn chứa nhiều tạp
chất nên khó tiêu thụ; sản phẩm compost chủ yếu
được dùng cho các cơ sở lâm nghiệp, cây công
nghiệp; khoảng cách từ các cơ sở xử lý chất thải
đến nơi tiêu thụ khá xa.

Khử mùi
Chất thải

Chất thải
tiếp nhận

Chất thải
tiếp nhận

Ủ hoai

Ủ chín

Vật liệu hỗ trợ

Sàng

Phân hữu cơ

Bãi thải

Hình 2.2. Quy trình chế biến compost từ chất thải rắn sinh hoạt

2.3.3. Thiêu hủy
-- Cần phải có quá trình khử mùi để kiểm soát
mùi phát sinh từ quá trình lên men; để thúc đẩy
quá trình lên men, cần kiểm soát độ ẩm và khí nếu
cần thiết.
Để tránh việc có nhiều chất thải không phù
hợp trộn lẫn với chất thải tiếp nhận cho quá trình
phân hủy, cần có quá trình tách bỏ các chất ngoại
lai hoặc quá trình phân loại chất thải tại nguồn.
Trong trường hợp không có phân loại chất thải tại
nguồn, tỷ lệ bã thải sẽ vào khoảng 30% (cần phải
chôn lấp).
Như vậy, chế biến compost yêu cầu có công
đoạn phân loại. Hiện nay, hầu hết việc phân loại
được thực hiện trước khi ủ, phần sau ủ được tiếp
tục qua công đoạn sàng, lọc để thu hồi chế biến
compost. Quá trình phân loại trước khi ủ thường
phát sinh ô nhiễm như mùi hôi, nước rỉ rác...
Trong khi một số cơ sở có thể sản xuất sản
phẩm có sức tiêu thụ khá tốt thì một số khác không
tiêu thụ được sản phẩm. Nguyên nhân chủ yếu xuất
phát từ việc CTRSH không được phân loại triệt để

Ở Việt Nam hiện nay, phần lớn lò đốt được
thiết kế, chế tạo trong nước, một số được nhập
khẩu từ nước ngoài. Đặc điểm của lò đốt là yêu cầu
người vận hành phải có trình độ kỹ thuật phù hợp
và yêu cầu giám sát chặt chẽ khí thải sinh ra từ
quá trình xử lý. Theo công nghệ này, CTRSH (sau khi
phân loại) được đưa vào lò đốt có buồng đốt sơ cấp
(nhiệt độ ≥ 400OC) và thứ cấp để đốt ở nhiệt độ cao
(≥ 950OC) tạo thành khí cháy và tro xỉ, giảm được
80 - 90% khối lượng chất thải.
Trong 381 lò đốt CTRSH, chỉ có 294 lò đốt
(khoảng 77%) có công suất trên 300 kg/h, đáp ứng
yêu cầu theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về lò đốt CTRSH (QCVN 61-MT:2016/BTNMT).
Nhiều lò đốt, đặc biệt là lò đốt cỡ nhỏ không có hệ
thống xử lý khí thải hoặc hệ thống xử lý khí thải
không đạt yêu cầu về BVMT. Hiện nay, có một số
địa phương đầu tư cho các xã một lò đốt cỡ nhỏ
để xử lý CTRSH, nhiều lò đốt trong số này không
đáp ứng yêu cầu của QCVN 61-MT:2016/BTNMT,
một số lò đốt bị hỏng hóc, xuống cấp sau một thời
gian vận hành. Một số lò đốt đáp ứng yêu cầu của
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QCVN 61-MT:2016/BTNMT, nhưng khi áp dụng tại
các địa phương gặp phải một số vấn đề như CTRSH
có nhiệt trị thấp, độ ẩm cao, trình độ vận hành của
các công nhân còn yếu kém, không tuân thủ các
yêu cầu kỹ thuật hoặc không vận hành hệ thống xử
lý khí thải, dẫn đến không kiểm soát được chất thải
thứ cấp phát sinh (đặc biệt là đối với dioxin/furan),
do đó không đáp ứng yêu cầu về BVMT.

Hiện mới có một số cơ sở áp dụng công nghệ
đốt để phát điện, ví dụ như ở Cần Thơ (Khu xử lý CTR
ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai),
Quảng Bình (Nhà máy phân loại xử lý CTR, sản xuất
điện và phân bón khoáng hữu cơ xã Lý Trạch, huyện
Bố Trạch)... Nhiều địa phương khác đang trong quá
trình nghiên cứu để đầu tư như Thành phố Hồ Chí
Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ...

2.3.4. Đốt chất thải rắn để phát điện

Quy trình công nghệ này như sau: lò đốt được
trang bị hệ thống trao đổi nhiệt và nồi hơi để thu
hồi nhiệt năng từ việc đốt CTRSH. Hơi nước sinh ra
được sử dụng để chạy tua-bin phát điện. Về cơ bản
có thể coi nhà máy đốt CTRSH phát điện là một nhà
máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu là CTRSH.

Khung 2.6. Hiện trạng áp dụng công nghệ thiêu
hủy rác tại Hà Nội
Đến năm 2018, Hà Nội đã thực hiện đầu tư và vận
hành các nhà máy xử lý đốt rác theo quy hoạch xử
lý CTR đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại
Quyết định số 605/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm
2014 như sau: Nhà máy xử lý chất thải Sơn Tây
do Công ty Cổ phần Thăng Long đầu tư với công
suất 700 tấn/ngày.đêm; Nhà máy xử lý chất thải tại
Xuân Sơn, Sơn Tây của Hợp tác xã Thành Công với
công suất 150 tấn/ngày.đêm; Nhà máy xử lý chất
thải của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Quang tại
Phương Đình, Đan Phượng với công suất 200 tấn/
ngày.đêm (vận hành chưa ổn định); Nhà máy xử lý
chất thải của Công ty Cổ phần đầu tư Thành Quang
tại Việt Hùng, Đông Anh theo công nghệ plasma với
công suất 500 tấn/ngày.đêm (chưa hoạt động).
Các nhà máy qua thời gian vận hành bộc lộ một số
nhược điểm: việc lựa chọn công nghệ chưa hợp lý,
qua thời gian sử dụng bị xuống cấp, không đảm bảo
công suất thiết kế, phải dừng thực hiện để bảo trì,
sửa chữa nên chưa đáp ứng tốt yêu cầu xử lý rác
của thành phố.
Hiện UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ
trương đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp một số
nhà máy xử lý CTRSH theo công nghệ hiện đại (đốt
hoặc khí hóa) thu hồi năng lượng để phát điện tại
các khu xử lý chính tại Nam Sơn, Sóc Sơn và Xuân
Sơn, thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì; phấn đấu cuối
2020 có thể đưa vào vận hành thử nghiệm nhà máy
đốt rác phát điện công suất 4.000 tấn/ngày tại khu
Liên hợp xử lý Nam Sơn.
(Nguồn: Công văn số 1579/UBND-ĐT ngày 28 tháng
4 năm 2020 của UBND thành phố Hà Nội)

Đây là công nghệ có hiệu quả kinh tế và môi
trường do tái sử dụng được nguồn CTRSH để thu
hồi năng lượng; tuy nhiên, đòi hỏi đầu tư lớn, yêu
cầu kỹ thuật cao, chi phí vận hành cao nhưng có
nhiều ưu thế về xã hội và môi trường. Nếu so sánh
với giá thành sản xuất điện từ các loại hình sản xuất
điện khác thì giá thành sản xuất điện từ rác thải có
chi phí cao hơn rất nhiều. Vì vậy, để dự án đầu tư
nhà máy đốt CTRSH phát điện khả thi về mặt kinh
tế thì cần phải có những chủ trương, chính sách
khuyến khích về hỗ trợ đầu tư, vốn vay, thuế, giá
bán điện… Đây là sự lựa chọn tốt cho các khu vực
có diện tích hẹp, mật độ dân số cao, có nguồn lực
tài chính.
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Hình 2.3. Quy trình đốt để thu hồi năng lượng điển hình

2.3.5. Khí hóa
Khí hóa là công nghệ sản xuất cacbua thông
qua việc khí hóa chất hữu cơ thành khí có thể đốt
được (CO, H2, metan, CO2) và khí bay hơi (hơi nước)
bằng việc nhiệt phân chất thải ở nhiệt độ 400 600OC trong điều kiện không có ôxy.
Phần rắn còn lại (cacbua) sau khi khí hóa rất
giàu cacbon và có thể được sử dụng ở các nhà
máy có lò hơi có thể tiếp nhận nhiên liệu rắn. Nhìn
chung, tỷ lệ cacbua trên tổng khối lượng chất thải
tiếp nhận là 20 - 30%, phụ thuộc vào thành phần
của chất thải tiếp nhận hoặc công nghệ.

Khử muối (làm
lạnh/rửa)
Khử nước
Sấy khô

Khí có thể đốt được sử dụng để làm nóng chất
hữu cơ trong quá trình cacbon hóa và/hoặc sấy khô
cacbua sau quá trình cacbon hóa và quá trình khử
muối bằng quy trình xử lý nước.
Một trong những công nghệ đang được áp
dụng thí điểm hiện nay là công nghệ điện rác MBTGRE được áp dụng tại nhà máy điện rác ở KCN Đồng
Văn (Hà Nam) và tại Hưng Yên. Tuy nhiên, hiệu quả
về mặt kinh tế và môi trường chưa được đánh giá
cụ thể.

Cacbua

Nhiệt
Chất thải

Chất thải
tiếp nhận

Cacbon
hóa

Thu hồi
nhiệt

Vật liệu không đốt được
Kim loại

Hình 2.4. Quy trình khí hóa
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2.4. THỰC TRẠNG CHẤT THẢI NHỰA KHÓ PHÂN
HỦY TẠI VIỆT NAM
Việt Nam là một đất nước đang phát triển,
có nhiều trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch và
công nghiệp lớn với tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày
càng cao. Trong giai đoạn 2010 - 2015, ngành nhựa
là một trong những ngành công nghiệp có tăng
trưởng cao nhất Việt Nam với mức tăng hàng năm
từ 16 - 18%/năm. Trong năm 2018, sản lượng sản
xuất ngành nhựa tăng 7%, đạt 8,3 triệu tấn (Hiệp hội
Nhựa Việt Nam, 2019), trong đó sản xuất nhựa bao
bì chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị của
ngành, đạt 36%. Hiện nay, cả nước có khoảng 2.000
doanh nghiệp nhựa, trong đó 450 doanh nghiệp sản
xuất bao bì và tạo ra lượng lớn chất thải nhựa hàng
ngày, bao gồm cả túi ni lông khó phân hủy. Túi ni
lông chiếm khối lượng khá lớn trong chất thải nhựa
do được cung cấp miễn phí từ các cửa hàng.

đích sử dụng một lần và sau đó thải bỏ. Trong tổng
lượng chất thải nhựa thải bỏ, chỉ có một phần được
thu hồi - tái chế, một phần được xử lý bằng biện
pháp thiêu đốt hoặc chôn lấp (Bộ TNMT, 2019b).
Như vậy, một lượng lớn chất thải nhựa bị cuốn
vào hệ thống sông ngòi, kênh rạch trôi ra biển. Bên
cạnh đó, việc thải bỏ hoặc làm mất ngư cụ trong
hoạt động khai thác thủy sản, thải bỏ chất thải
nhựa trong các hoạt động KT-XH khác diễn ra trên
biển cũng chưa được quản lý, kiểm soát chặt chẽ.
Thực tế trong thời gian qua, việc quản lý chất thải
nhựa tại các hải đảo, các khu du lịch biển, nhất là
các bãi biển còn hạn chế. Việc xả chất thải nhựa
bừa bãi cùng với một lượng lớn chất thải từ đại
dương dạt vào các đảo, bãi tắm, đặc biệt trong mùa
du lịch đang là vấn đề đáng báo động ở vùng ven
biển và các hải đảo.

Hình 2.5. Rác thải nhựa tại bãi biển thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
(Nguồn: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam)

Chất thải nhựa có nguồn gốc chủ yếu từ các
hoạt động sinh hoạt, tiêu dùng của người dân; từ
hoạt động sản xuất của các cơ sở sản xuất, kinh
doanh trên đất liền và các nguồn thải trên biển bao
gồm các hoạt động vận tải, đánh bắt, sự cố thiên
nhiên, chất thải trôi nổi trên biển và các hoạt động
khác. Tại Việt Nam, cũng như trên thế giới, gần 50%
sản phẩm nhựa được thiết kế, sản xuất phục vụ mục

Với đặc điểm thời gian phân hủy lâu, tồn tại
trong môi trường từ hàng trăm đến hàng nghìn
năm, ô nhiễm môi trường nói chung, ô nhiễm môi
trường biển do chất thải nhựa đã trở thành vấn đề
môi trường toàn cầu, được chính phủ các nước, các
tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, các tổ chức phi
chính phủ và người dân trên toàn thế giới hết sức
quan tâm.
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Hiện nay, Việt Nam chưa có số liệu thống kê cụ
thể về tỷ lệ thu gom chất thải nhựa mà chỉ có thống
kê về tỷ lệ thu gom CTRSH, trong đó có chất thải
nhựa và túi ni lông. Việc phân loại, thu gom chất
thải nhựa có thể tái chế thường là mang tính chất
tự phát ở quy mô hộ gia đình, người thu gom rác và
nhặt phế liệu tự do. Chất thải nhựa phát sinh từ các
hộ gia đình, chợ, khu vực công cộng chủ yếu được
xử lý cùng với CTRSH đã được thu gom. Túi ni lông
sử dụng thường là loại túi siêu mỏng, khó phân hủy
và bị thải bỏ sau một lần sử dụng do giá trị thu hồi
để tái chế thấp. Tỷ lệ chất thải bao bì, túi ni lông
trung bình tại bãi chôn lấp CTRSH chiếm khoảng từ
6 - 8% (Bộ TNMT, 2019b).

2.5. NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI, KHÓ KHĂN, VƯỚNG
MẮC TRONG PHÂN LOẠI, THU GOM, VẬN CHUYỂN
VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Nhận thức của đa số người dân trong việc thu
gom, phân loại, vận chuyển và xử lý CTRSH, đặc
biệt là chất thải nhựa và túi ni lông, vẫn còn nhiều
hạn chế. Thói quen sử dụng túi ni lông khó phân
hủy của người dân vẫn còn phổ biến do chưa nhận
thức được những tác hại của việc thải chất thải
nhựa đối với môi trường và hệ sinh thái; chưa nhận
thức được lợi ích kinh tế của việc phân loại, thu gom
và tái chế chất thải nhựa nên tỷ lệ thu gom chất thải
nhựa so với lượng phát sinh còn thấp. Các doanh
nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ, sản phẩm có
phát sinh chất thải nói chung và chất thải nhựa khó
phân hủy vào môi trường chưa thể hiện rõ vai trò,
trách nhiệm trong giảm phát thải và thực hiện tái
sử dụng cũng như đẩy mạnh hiệu quả của ngành
công nghiệp tái chế. Mặt khác, công tác quản lý,
xử lý CTRSH ở nước ta thời gian qua chưa được áp
dụng theo phương thức quản lý tổng hợp, chưa chú
trọng đến các giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái
chế và thu hồi năng lượng từ chất thải.

-- Việc triển thai thực hiện các quy hoạch CTR
gặp nhiều khó khăn do các quy định pháp luật chưa
phù hợp với thực tế, một số quy định về khoảng
cách an toàn môi trường từ khu xử lý chất thải đến
khu dân cư không phù hợp với điều kiện thực tế tại
các địa phương.

2.5.1. Những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc
Kết quả điều tra, khảo sát thực trạng công tác
quản lý CTRSH năm 2019 của Bộ TNMT cho thấy
mặc dù việc triển khai các giải pháp quản lý CTRSH
đã đạt kết quả nhất định, tuy nhiên để có thể quản
lý CTRSH đồng bộ, hiệu quả và an toàn, những vấn
đề tồn tại sau đây cần được giải quyết:
-- Việc quản lý CTRSH chưa được áp dụng
theo phương thức quản lý tổng hợp, chưa chú trọng
đến các giải pháp giảm thiểu trong sinh hoạt.

-- Chất thải hầu hết chưa được phân loại
tại nguồn; các chương trình phân loại tại các địa
phương còn mang tính thử nghiệm, chưa đồng bộ,
chưa được chính thức hóa. Cơ sở hạ tầng, thiết bị,
phương tiện thiết yếu phục vụ thu gom, vận chuyển,
xử lý CTRSH chưa được chú trọng đầu tư đồng bộ.
-- Hoạt động tái chế CTRSH còn mang tính
nhỏ lẻ, tự phát, chủ yếu vẫn được thực hiện bởi khu
vực phi chính thức ở các làng nghề, gây ô nhiễm
môi trường. Còn thiếu sự quản lý và kiểm soát của
các cơ quan có thẩm quyền về BVMT ở địa phương.
Phần lớn các cơ sở tái chế có quy mô nhỏ, mức
độ đầu tư công nghệ không cao, đa số công nghệ
đều lạc hậu, máy móc thiết bị cũ, gây ô nhiễm môi
trường thứ cấp.
-- Phương thức xử lý CTRSH chủ yếu vẫn là
chôn lấp, các bãi chôn lấp chủ yếu tồn tại từ lâu,
tiêu tốn quỹ đất; tỷ lệ chất thải được xử lý kết hợp
thu hồi năng lượng còn thấp. Nhiều cơ sở xử lý
CTRSH đã được xây dựng và vận hành nhưng chưa
đạt yêu cầu về BVMT.
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2.5.2. Nguyên nhân
a) Nhận thức, ý thức trách nhiệm về quản lý
CTRSH của chính quyền, người dân và doanh nghiệp
chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu
Chính quyền ở nhiều địa phương chưa quan
tâm đúng mức, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm
về quản lý CTRSH theo quy định. Nhận thức của
người dân trong thu gom, phân loại CTRSH còn
nhiều hạn chế. CTRSH chưa được coi là tài nguyên,
chưa được phân loại, tận dụng phần có ích để tái
chế. Nhiều nơi, người dân chưa tích cực tham gia
vào các hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH,
chưa đóng phí vệ sinh môi trường đầy đủ. Ý thức
của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý
CTRSH còn hạn chế, gây ô nhiễm môi trường trong
quá trình vận chuyển, xử lý.
b) Năng lực quản lý CTRSH của nhiều địa phương
còn yếu kém
Cơ sở hạ tầng, nguồn kinh phí và nhân lực
chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công
tác quản lý CTRSH. Hoạt động thu gom, vận chuyển
và xử lý ở nhiều nơi còn mang tính chất tự phát nên
chưa thúc đẩy được tính chuyên nghiệp của các
tổ dịch vụ, hợp tác xã, công ty dịch vụ môi trường.
Việc thực thi các quy hoạch quản lý CTRSH còn
yếu kém, đặc biệt là các quy hoạch cấp vùng, lưu
vực sông. Hầu hết công nghệ lò đốt CTR nhập khẩu
không phù hợp với thực tế CTR ở Việt Nam do chất
thải chưa được phân loại tại nguồn, nhiệt trị của
CTRSH thấp, độ ẩm không khí cao, thiết bị xử lý bụi,
khí thải đi kèm không đảm bảo.
c) Việc huy động các nguồn lực cho quản lý
CTRSH còn hạn chế
Nguồn kinh phí đầu tư cho thu gom, vận
chuyển, xử lý CTRSH chủ yếu từ ngân sách Nhà
nước, tuy nhiên, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc ban
hành giá, phí vệ sinh chưa theo nguyên tắc “người
gây ô nhiễm phải trả tiền”, mức phí thu gom CTRSH

từ các hộ gia đình còn quá thấp so với chi phí quản
lý CTRSH. Việc huy động nguồn lực từ các doanh
nghiệp ngoài Nhà nước để đầu tư xây dựng khu xử
lý, nhà máy xử lý CTRSH còn gặp nhiều khó khăn.
Giá thành xử lý của cùng một công nghệ xử lý được
áp dụng tại các địa phương khác nhau nên không
khuyến khích việc đầu tư, nhân rộng các mô hình tốt.
d) Hệ thống chính sách, các quy định, hướng
dẫn liên quan đến công tác quản lý CTRSH còn chưa
hoàn thiện
Hiện nay còn thiếu các hướng dẫn lựa chọn
công nghệ, thiếu hướng dẫn kỹ thuật phù hợp về thu
gom, lưu giữ, xử lý CTRSH; thiếu các quy định bắt
buộc về phân loại rác thải tại nguồn; thiếu chế tài
xử phạt các hành vi vi phạm trong quản lý CTRSH;
các địa phương còn gặp khó khăn trong việc lựa
chọn mô hình công nghệ xử lý phù hợp dẫn đến việc
lúng túng trong lựa chọn chủ đầu tư.
Chưa thống nhất trong một số quy định về
khoảng cách an toàn môi trường của cơ sở xử lý
CTRSH, dẫn đến việc lúng túng và gặp khó khăn
do chưa nhận được sự đồng thuận của người dân
trong lựa chọn vị trí xây dựng cơ sở xử lý CTRSH
(bãi chôn lấp) tại các địa phương.
Việc bổ sung các nhà máy đốt rác phát điện
vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia gặp khó
khăn; chưa có văn bản hướng dẫn về các công trình
cần điều chỉnh vào quy hoạch điện lực theo quy
định của Luật Quy hoạch, nên tiến độ triển khai các
dự án điện rác chậm so với kế hoạch và yêu cầu
thực tiễn.
e) Còn nhiều bất cập trong tổ chức bộ máy về
quản lý CTRSH
Việc giao thoa, chồng chéo về chức năng quản
lý Nhà nước tại Trung ương trong lĩnh vực CTRSH
đã gây khó khăn trong công tác quản lý. Hơn nữa,
việc không thống nhất đối với các cơ quan chuyên
môn giúp việc UBND cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý
CTRSH ở địa phương cũng làm cho công tác quản
lý không thống nhất, bất cập.
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f) Trách nhiệm của UBND các cấp trong quản lý
CTRSH
Phân công chức năng nhiệm vụ về quản lý CTR
tại địa phương còn chưa rõ ràng, công tác phối hợp
thực hiện quản lý Nhà nước về quản lý CTR giữa Sở
Xây dựng, Sở Y tế và Sở TNMT, các cơ quan có liên
quan khác đôi lúc còn chưa chặt chẽ và kịp thời.
Công tác lập và thực hiện quy hoạch về CTR
một số tỉnh, thành phố chưa hợp lý, chưa phù hợp
với điều kiện tự nhiên, sự phát triển KT-XH của địa
phương; một số quy hoạch đã lập từ lâu, lạc hậu so
với tình hình thực tế nhưng chưa được điều chỉnh
kịp thời.

Quy định về phí xử lý CTR của nhiều địa phương
còn thấp, không đủ chi phí cho công tác xử lý CTR,
chưa phù hợp với điều kiện thực tế.
Sự vào cuộc của chính quyền địa phương chưa
thực sự quyết liệt, hiệu quả thực hiện các quy định
trong việc quản lý CTR của tỉnh chưa cao, nên các
địa phương vẫn đang thụ động trong việc quản lý,
xử lý.
Công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý CTR
mặc dù đã được quan tâm để triển khai thường
xuyên nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm về
quản lý CTR tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất
là tình trạng lưu giữ, chuyển giao CTR chưa đúng
quy định, đặc biệt tại các cơ sở công ích.

Chương 3
TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT THẢI RẮN
SINH HOẠT ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
TỰ NHIÊN, SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI
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CHƯƠNG 3
TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN,
SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI
3.1. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Thành phần hữu cơ dễ phân hủy sinh học
(thức phẩm thừa, rác vườn...) chiếm tỷ lệ lớn nhất
(52 - 72%) trong thành phần CTRSH của Việt Nam
với độ ẩm rất cao (70 - 85%), cùng với nhiệt độ cao
của nước nhiệt đới là nguyên nhân chính gây nên
mùi hôi thối, phát sinh nước rỉ rác làm ô nhiễm môi
trường (đất, nước mặt, nước ngầm) trên diện rộng
từ quá trình thu gom vận chuyển và xử lý CTRSH,
đặc biệt là tại các bãi chôn lấp do CTRSH bị phân
hủy trong điều kiện kỵ khí và dưới tác dụng của vi
sinh vật. Ngoài ra thành phần hữu cơ dễ phân hủy
sinh học là môi trường thuận lợi cho sự phát triển
và lan truyền các loại côn trùng và động vật gây
bệnh (ruồi, muỗi, bọ chét, chuột, gián...), gây ảnh
hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Nếu không
được quản lý hợp lý, tác động tiêu cực của CTRSH
đối với môi trường, KT-XH và sức khỏe cộng đồng là
không thể tránh khỏi.

3.1.1. Tác động đến môi trường tự nhiên
a) Tác động đến môi trường đất và cảnh quan
Do đặc tính về kích thước (thô) và bao gồm cả
các thành phần khó phân hủy theo thời gian (bền
vững trong môi trường tự nhiên) như nhựa, cao su,
vải…, tác động dễ nhận biết nhất của CTRSH là ảnh
hưởng đến cảnh quan. Có thể dễ dàng tìm thấy rất
nhiều hình ảnh về các bãi rác lộ thiên gây mất mỹ
quan tại các đô thị, khu dân cư, khu vực công cộng.
Bên cạnh đó, khi CTRSH bị đổ thải trực tiếp
trên mặt đất như tại các bãi rác tự phát, sự phân
hủy thành phần hữu cơ trong điều kiện kỵ khí và
dưới tác dụng của vi sinh vật sẽ tạo ra các axit hữu
cơ làm axit hóa (chua) đất. Ngoài ra, sự tích tụ các
kim loại nặng và chất nguy hại trong đất do thấm
từ nước rỉ rác vào đất cũng góp phần gây ô nhiễm
môi trường đất.

Hình 3.1. Chất thải rắn sinh hoạt để bừa bãi gây mất mỹ quan nơi công cộng
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b) Tác động đến môi trường nước
Khi thải vào các nguồn nước mặt, CTRSH gây
ra các vấn đề như sau:
-- Các chất nổi lên bề mặt nước gây mất cảnh
quan, đồng thời cản trở sự truyền ánh sáng, gây ảnh
hưởng đến quá trình quang hợp của các loại thực
vật nước.
-- CTRSH lơ lửng trong nước, đặc biệt là các
loại nhựa, dây buộc… quấn vào chân vịt của tàu
thuyền làm cản trở giao thông và là nguyên nhân
gây chết các loại thủy hải sản.
-- Các chất thải lắng xuống đáy làm tăng khối
lượng trầm tích phải nạo vét hàng năm. Quá trình
phân hủy kỵ khí sinh ra các loại khí độc hại, đặc
biệt là khí H2S gây ngộ độc cấp cho các loại thủy
hải sản.
Ngay cả khi được chôn lấp hợp vệ sinh, CTRSH
cũng gây ô nhiễm môi trường nước do không xử lý
nước rỉ rác đạt yêu cầu theo quy định. Thực trạng
công tác nạo vét mạng lưới thoát nước và vận hành
trạm bơm nước thải cũng như nhà máy/trạm XLNT
trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
cho thấy, do ý thức của người dân, một lượng lớn
CTRSH bị đổ xuống mạng lưới thoát nước. Nhiều
đoạn cống thoát nước mới xây dựng có đường kính
đến 1.500 mm bị tắc nghẽn do chất thải xây dựng
và CTRSH.
c) Tác động đến môi trường không khí
Quá trình phân hủy các chất hữu cơ có khả
năng phân hủy sinh học (thực phẩm dư thừa, xác
động thực vật…) trong CTRSH sẽ phát sinh mùi khó
chịu. Mùi có thể phát sinh từ các hợp chất sau:
-- Hydro sunfua (H2S): H2S là sản phẩm phân
hủy kỵ khí của các loại đạm có chứa lưu huỳnh, có
mùi trứng thối và có thể đo được bằng các máy
phân tích thông thường. Khi pH thấp hơn 6,0, H2S
không bị phân ly và sẽ gây mùi hôi thối. Khi pH lớn
hơn 6,5, H2S bị phân ly hoàn toàn thành HS- và S2-

và do đó không gây mùi hôi thối. Vì bãi chôn lấp lâu
ngày có pH cao (trên 8,0) nên không thể phát hiện H2S.
-- Mercaptan: Đây cũng là các sản phẩm của
quá trình phân hủy kỵ khí các loại đạm có lưu huỳnh.
Tuy nhiên, nồng độ của các chất này rất thấp trong
không khí bãi chôn lấp.
-- Các loại axit béo bay hơi: Trong quá trình phân
hủy kỵ khí các chất hữu cơ (cacbohydrat, protein và
lipit), thường 3 loại axit béo sau được hình thành: axit
axetic (CH3COOH – C2), axit propionic (CH3CH2COOH
– C3) và axit butyric CH3CH2CH2COOH – C4). Hỗn hợp
của 3 loại này gây mùi hôi thối rất khó chịu, như
tại các bãi chôn lấp hiện nay. Tuy nhiên, các quy
chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam chưa
quy định ngưỡng đối với các chất này, và ít khi được
phân tích do phương pháp phân tích đòi hỏi thiết bị
chuyên biệt và có chi phí cao.
Mặt khác, do đặc thù tạo khí của bãi chôn
lấp, trên đỉnh và gần bãi thường ít có mùi, nhưng
ở khoảng cách xa hơn ngoài phạm vi bãi thì mùi có
độ đậm đặc hơn.
Khung 3.1. Ô nhiễm mùi hôi quanh các khu
xử lý CTRSH
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số khu dân cư,
khu đô thị thuộc khu vực phía Nam thành phố
bị ảnh hưởng mùi từ khu liên hợp xử lý CTR Đa
Phước chủ yếu theo hướng gió Tây - Tây Nam
trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng
10. Không chỉ Thành phố Hồ Chí Minh, các bãi
chôn lấp ở thủ đô Hà Nội (Sóc Sơn), thành phố
Huế, Đà Nẵng, Phan Thiết, Vĩnh Long, Cần Thơ,
Rạch Giá… đều gây ô nhiễm trên diện rộng do
mùi và năm nào cũng xảy ra vào thời gian mùa
mưa.

Ngoài mùi có thể cảm nhận dễ dàng bằng
khứu giác, CTRSH trong điều kiện kỵ khí còn phát
sinh nhiều loại khí nhà kính và khí gây ô nhiễm môi
trường, như:
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-- Khí metan: là khí có hiệu suất gây hiệu ứng
nhà kính lớn hơn 21 lần so với khí CO2. Khí metan
chiếm 45 - 65% thể tích trong khí bãi chôn lấp.
-- Khí CO2: chiếm 35 - 40% thể tích trong khí
bãi chôn lấp.
-- Phosphin (PH3): gây nhiễm độc nếu hít phải
ở nồng độ 0,3 - 1,0 ppm và có khả năng gây sảy thai.
-- Khí amoniac (NH3): chiếm tỷ lệ thấp trong
khí bãi chôn lấp.
Khí thải từ các lò đốt CTRSH (như CO, khí
axit, kim loại, dioxin/furan) cũng có khả năng gây
ô nhiễm môi trường không khí nếu không có biện
pháp kiểm soát, xử lý khí thải đảm bảo quy định.
3.1.2. Tác động đến sức khỏe cộng đồng
Hiện nay, khoảng 71% khối lượng CTRSH thu
gom trên cả nước được xử lý bằng phương pháp
chôn lấp, trong đó chỉ có khoảng 20% là bãi chôn
lấp hợp vệ sinh, còn lại là các bãi chôn lấp không
hợp vệ sinh hoặc các bãi tập kết chất thải cấp xã
(Bộ TNMT, 2019c). Bãi chôn lấp là nơi thích hợp cho
các loài chuột bọ, ruồi nhặng, các loại sinh vật gây
bệnh phát triển và cư trú. Với chu kỳ sinh trưởng rất
ngắn, các loại sinh vật này sẽ là nguồn lan truyền
bệnh tật đối với khu vực dân cư xung quanh nếu
không được quản lý hợp lý. Các loài vi sinh vật gây
bệnh và vi sinh vật hoại sinh là căn nguyên chủ
yếu gây các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp và
các bệnh đường hô hấp khác như hen phế quản,
viêm đường hô hấp, dị ứng, ung thư phổi. Vi sinh
vật trong không khí chịu nhiều ảnh hưởng của các
yếu tố về địa hình, khí hậu, các nguồn chất thải lỏng
và rắn, các nguồn gốc tạo ra bụi và các hạt mang vi
sinh vật. Do đó, quá trình vận hành bãi chôn lấp dẫn
đến sự thay đổi thành phần vi sinh vật trong không
khí theo chiều hướng xấu bao gồm:
-- Tăng số lượng các vi khuẩn gây bệnh (chủ
yếu là các vi khuẩn đường ruột, vi khuẩn phân hủy
chất hữu cơ, vi khuẩn tan máu…).

-- Tăng số lượng và chủng loại các loài nấm
hoại sinh, nấm gây bệnh và nấm độc.
-- Tăng nhanh các chất gây dị ứng trong không
khí, là yếu tố gây dị ứng tại chỗ (đường hô hấp, mũi
họng) và dị ứng ngoài da.
-- Gặp điều kiện thuận lợi như xe vận tải chở
rác, máy xúc, máy ủi làm việc…; ruồi nhặng, chuột,
gián… phát triển nhiều, sẽ tạo điều kiện cuốn các vi
khuẩn, nấm gây bệnh và các chất gây dị ứng nguyên
không khí, theo chiều gió phát tán ra ngoài khu vực
bãi chôn lấp. Đây là một trong những nguyên nhân
làm gia tăng các bệnh về hô hấp, mũi họng và bệnh
ngoài da.
Những nghiên cứu ban đầu về ảnh hưởng của
CTRSH đến sức khỏe của dân cư thuộc khu vực bãi
chôn lấp Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố
Hồ Chí Minh (CENTEMA, 1997) cho thấy CTRSH
có liên quan đến các nhóm bệnh chính như nhiễm
trùng đường hô hấp, nhiễm trùng đường tiêu hóa,
bệnh lý ngoài da, nhiễm trùng mắt… và đặc biệt đối
với nhóm người chuyên nhặt rác.
Các bãi chôn lấp CTRSH là nguồn phát sinh
nước rỉ rác gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, đầu độc
các nguồn tiếp nhận là các kênh, sông, suối và đất
tại khu vực xung quanh. Nước rỉ rác có chứa các
các chất hữu cơ khó phân hủy, kim loại độc hại như
đồng, asen và uranium, hoặc nó có thể làm ô nhiễm
nguồn nước với các muối canxi, magiê, amoni...
Ngoài ra, khả năng gây nổ do khí metan tại các bãi
chôn lấp cũng là vấn đề gây nguy hiểm đối với tài
sản vả sức khỏe của người dân xung quanh khu vực
bãi chôn lấp.
Tại các bãi chôn lấp, các khí gây mùi phát tán
trong không khí dưới điều kiện khí hậu thay đổi (gió,
nhiệt độ và độ ẩm) sẽ ảnh hưởng đến khu vực dân
cư xung quanh và cả những khu vực cách xa bãi
chôn lấp. Các khí gây mùi có thể gây ra một số bệnh
về đường hô hấp, hen suyễn và stress, thậm chí sảy
thai (do phosphin). Việc thải bỏ CTRSH trên đường,
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khu đất trống, các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh sẽ
Khung 3.2. Tác động của chất thải nhựa
đến hệ sinh thái và sức khỏe con người
Khi được thải bỏ trên đất liền, rác thải
nhựa gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm
đất; việc đốt rác thải nhựa gây ra nguy cơ
ô nhiễm môi trường do chất độc dioxin,
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.

dẫn đến việc sinh sản của côn trùng, chuột, gián và
bọ chét là vật trung gian lan truyền bệnh dịch hạch.
Quá trình đốt CTRSH phát sinh bụi, hơi nước và
khí thải (CO, axit, kim loại, dioxin/furan). Nếu không
có biện pháp kiểm soát đúng quy định, những chất
ô nhiễm này có thể góp phần gây nên các bệnh về
hen suyễn, tim, làm tổn hại đến hệ thần kinh và đặc
biệt là dioxin/furan có khả năng gây ung thư rất cao.

Trong môi trường biển, do đặc điểm cấu

3.2. Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội

trúc và tác động của nhiều quá trình tự

Việc quản lý CTRSH không hiệu quả cũng dẫn
đến nhiều tác động tiêu cực tới phát triển KT-XH.
Thiệt hại về kinh tế do không quản lý triệt để CTRSH
không chỉ bao gồm chi phí xử lý ô nhiễm môi trường,
mà còn bao gồm chi phí liên quan đến khám chữa
bệnh, thiệt hại đến một số ngành như du lịch, thủy
sản... Bên cạnh đó là các hệ lụy về xung đột, bất ổn
xã hội, đặc biệt tại các khu vực xung quanh cơ sở xử
lý CTR. Mặc dù vậy, nếu tận dụng tối đa các lợi thế
từ hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải thì sẽ là
nguồn động lực tích cực trong phát triển kinh tế nói
chung và công nghiệp môi trường nói riêng.

nhiên, rác thải nhựa phát tán, lan truyền
nhanh trên phạm vi rộng.
Trong đó, đáng chú ý nhất là nhóm vi
nhựa. Vi nhựa là các mảnh vụn nhựa có
kích thước nhỏ có kích thước dưới 5 mm.
Vi nhựa được tạo ra trong quá trình rác
thải nhựa bị phân rã; quá trình sản xuất,
chế tạo nhựa; hoặc có nguồn gốc từ
những hạt nhựa siêu nhỏ có trong sợi vải,
mỹ phẩm; từ hoạt động giao thông trên
đất liền (bụi nhựa đường); từ sự bào mòn,
hỏng hóc của các phương tiện giao thông
biển... Các hạt vi nhựa có thể xâm nhập
và phá hủy tế bào trong cơ thể của các
loài sinh vật trong nước ngọt và trong môi
trường biển. Chúng có thể là vật trung
gian gây tích tụ các loại chất độc hại, giúp
cho các chất độc hại này xâm nhập vào
chuỗi thức ăn, gây độc đối với con người
và hệ sinh thái.

3.2.1. Tác động đến phát triển kinh tế
a) Chi phí quản lý CTRSH ngày càng tăng
Mỗi năm, các thành phố phải chi hàng trăm
đến hàng nghìn tỷ đồng để thực hiện các hoạt động
quản lý CTRSH, bao gồm: thu gom CTRSH tại các
nguồn phát sinh; thu gom trên đường phố; trung
chuyển và vận chuyển; xử lý (chôn lấp); quét dọn
và vệ sinh đường phố, nơi công cộng; vớt CTR trên
sông. Sự gia tăng dân số và sự phổ biến của các
đồ dùng một lần đã khiến lượng CTRSH ngày càng
tăng, dẫn đến chi phí quản lý cũng tăng theo.
Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh phải chi ngân
sách mỗi năm từ 900 - 1.200 tỷ đồng cho công tác
quét dọn vệ sinh đường phố và thu gom vận chuyển
CTRSH, 1.100 - 1.200 tỷ đồng cho hoạt động xử lý
CTRSH, chủ yếu là chôn lấp (69% khối lượng), phần
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còn lại được chế biến compost (20%) và đốt không
thu hồi năng lượng (11%).
Chi phí kể trên là chi phí trực tiếp cho công tác
quản lý CTRSH và chưa tính đến các chi phí về đất
(do tiền thuê đất không phải trả), chi phí khám và
chữa bệnh cho người dân do ô nhiễm gây nên, tai
nạn do vận chuyển…
b) Tác động đến ngành du lịch
Tình trạng ô nhiễm môi trường do CTRSH,
đặc biệt là chất thải nhựa tại một số khu du lịch
biển đang ngày càng gia tăng. CTRSH chưa được
thu gom, xử lý đúng quy định, dẫn tới tình trạng ô
nhiễm môi trường, nhất là tại một số bãi tắm ven
bờ, gần khu dân cư, nhà hàng, khách sạn… Trong
khi ý thức BVMT của người dân và du khách còn
hạn chế, thường xuyên xảy ra tình trạng vứt chất
thải, thực phẩm thừa bừa bãi trên các bãi tắm, gây
ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến tiềm
năng khai thác du lịch.
c) Giá trị kinh tế từ hoạt động tái chế
Với nền kinh tế đang phát triển và thu nhập
chưa cao, các đô thị ở Việt Nam đã hình thành
mạng lưới phân loại và thu gom phế liệu rất rộng
lớn và đa dạng. Việc tận dụng chất thải thành các
nguồn nguyên liệu cho các ngành sản xuất, năng
lượng, bên cạnh sự đóng góp cho tăng trưởng kinh
tế còn góp phần giảm khai thác tài nguyên và nhiên
liệu không tái tạo.
Trong CTRSH có một lượng lớn thành phần có
thể tái chế với giá trị kinh tế cao. Ví dụ, theo nghiên
cứu của Nguyễn Trung Việt (2012), trong gần 9.000
tấn CTRSH thu gom được mỗi ngày tại Thành phố
Hồ Chí Minh, thành phần hữu cơ có khả năng phân
hủy sinh học (chất thải thực phẩm, xác động thực
vật) chiếm khoảng 50 - 65% khối lượng (ướt) tương
đượng với khối lượng 4.500 - 5.850 tấn chất hữu cơ
phát sinh mỗi ngày, nếu toàn bộ khối lượng chất
thải hữu cơ này được đưa vào chế biến compost có

thể thu được 750 - 1.000 tấn compost, với giá bán
400.000 - 500.000 đồng/tấn compost, khối lượng
compost thành phẩm có giá trị khoảng 300 - 500
triệu đồng. Trên cơ sở các số liệu nghiên cứu và
thực tế với áp dụng công nghệ sinh học kỵ khí (ướt),
mỗi một tấn chất thải hữu cơ có khả năng sản xuất
80 - 200 m3 khí sinh học (biogas) và khoảng 1,5 tấn
phân hữu cơ lỏng. Chọn thông số tính toán là 120
m3 khí sinh học/ tấn chất thải hữu cơ thì từ khối
lượng chất thải hữu cơ nói trên (4.500 - 5.850 tấn/
ngày) có thể sản xuất khoảng 540.000 - 702.000 m3
khí sinh học với hàm lượng khí metan chiếm 50 65% và 7.000 - 9.000 tấn phân hữu cơ lỏng (Nguyễn
Trung Việt, 2012).
Về quy mô, thực tế cho thấy hoạt động tái chế
có thể thực hiện cả ở quy mô nhỏ, lẻ (hộ gia đình,
nhà hàng, khách sạn…) và cả ở quy mô lớn (trạm,
nhà máy). Trong quá trình tái chế, chi phí nhân
công, năng lượng, hoá chất và xử lý môi trường
nhiều hơn, nhưng giá bán sản phẩm tái chế thấp
hơn nên cần sự hỗ trợ về chính sách của Nhà nước
(tiền thuê đất, thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá
nhân, vay vốn đầu tư…). Những khó khăn này dẫn
đến số lượng doanh nghiệp tái chế không nhiều.
Ngoài ra, theo quy luật của kinh tế thị trường, chỉ
có các loại chất thải có giá trị cao mới được tái chế
nên người thu gom phế liệu chỉ thu gom các loại
chất thải có giá trị tái chế cao.
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Khung 3.3. Tình trạng ô nhiễm môi trường các vùng biển do CTRSH
Phú Quốc (Kiên Giang) đang đối mặt với tình trạng quá tải chất thải nhựa. Theo báo cáo
tháng 7/2018 của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF Việt Nam), mỗi ngày, huyện
đảo này phát sinh khoảng 155 tấn chất thải, nhưng chỉ thu gom được khoảng 91 tấn.
Chất thải tại Phú Quốc sau khi thu gom được tập trung vào các bãi Ông Lang và An Thới,
chưa qua xử lý nên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tổng lượng chất thải nhựa
được thu hồi bởi hệ thống thu gom của người dân là 10,8 tấn/ngày.đêm, chiếm 33,6%
lượng phát sinh.
Ngoài ra, xã đảo Nam Du, thuộc huyện Kiên Hải (Kiên Giang) cũng đang phải đối mặt
với nguy cơ ô nhiễm do CTRSH. Xã đảo có 21 hòn/đảo lớn nhỏ, thuộc 2 xã An Sơn và
Nam Du, diện tích khoảng 1.054 ha. Hiện nay, Nam Du đang phải đối mặt với tình trạng
quá tải chất thải nhựa, trong đó chủ yếu do khách du lịch và các tàu thuyền thải ra trôi
dạt vào bờ.
Không chỉ tại các bãi biển trên, tại thành phố Phan Thiết, tình trạng rác thải từ ngoài khơi
trôi dạt vào bờ biển diễn ra thường xuyên tại các khu vực du lịch ven vịnh Mũi Né, ảnh
hưởng không nhỏ tới cuộc sống và sức khỏe của người dân, gây mất mỹ quan, làm xấu
đi hình ảnh của khu du lịch.
(Nguồn: Tạp chí Môi trường, số tháng 6 năm 2019)
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3.2.2. Tác động đến xã hội
a) Gây xung đột, bất ổn xã hội
Nhiều năm qua, các vụ việc xung đột xã hội có
nguyên nhân từ CTRSH vẫn thường xuyên diễn ra,
chủ yếu phát sinh do việc lưu giữ, vận chuyển, xả
thải, chôn lấp CTRSH, điển hình là những vụ việc
gần đây tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khi
dân phản đối do vấn đề ô nhiễm tại các cơ sở xử lý
CTRSH.
b) Giá trị xã hội tích cực từ hoạt động tái chế
Một trong những thế mạnh của lĩnh vực tái chế
phế liệu là tạo nên nhiều việc làm với vốn đầu tư
thấp và nguồn nhân lực không cần đào tạo kỹ thuật
cao. Theo số liệu điều tra chưa đầy đủ (Sở TNMT
Thành phố Hồ Chí Minh, 2011), tại Thành phố Hồ Chí
Minh, khoảng hơn 1.200 cửa hàng thu mua phế liệu
đã tạo việc làm cho khoảng 12.000 - 15.000 người
lao động đơn giản và trên địa bàn 24 quận huyện đã
hình thành một lực lượng thu gom phế liệu khoảng
5.000 - 6.000 người (trung bình 250 - 300 người/
quận). Trang bị của những người thu gom phế liệu
này rất đơn giản: 01 chiếc xe đạp với vài túi nhựa
(50 - 100L) hoặc xe ba bánh đẩy tay. Thu nhập bình
quân của người thu mua phế liệu khoảng 120.000 150.000 đồng/người/ngày.

Khung 3.4. Người dân chặn đường tại
khu liên hợp xử lý CTR Nam Sơn (Hà Nội)
Sau hàng chục năm chịu ảnh hưởng bởi
mùi hôi thối, ô nhiễm từ khu xử lý chất
thải Nam Sơn, người dân Nam Sơn đã 6
lần tổ chức chặn xe vận chuyển, khiến nội
thành Hà Nội ngập rác. Gần đây nhất là
ngày 23 tháng 12 năm 2019, nhiều người
dân xã Nam Sơn và xã Hồng Kỳ (huyện
Sóc Sơn, Hà Nội) tập trung phía tỉnh lộ 35,
cổng sau hướng vào bãi rác Nam Sơn để
chặn đường không để cho xe chở rác vào
bãi rác này.
Đây là lần thứ 3 trong năm 2019 người
dân chặn đường không cho xe vào đổ
rác. Sau mỗi lần chặn xe rác, nhiều quận
nội thành bị ùn ứ, tồn đọng lượng rác lớn,
chất thành đống ngổn ngang.
(Nguồn: Báo Lao động Online, ngày 24
tháng 12 năm 2019)

Chương 4
CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
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CHƯƠNG 4
CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
4.1. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
Nhiều cơ chế, chính sách, quy định và hướng
dẫn quản lý tổng hợp CTR nói chung và CTRSH nói
riêng đã được hoàn thiện và ban hành như: Luật
BVMT (2014), Luật Phí và lệ phí (2015), Nghị định
số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của
Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu...
Theo quy định của Nghị định số 38/2015/NĐCP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/
NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019), CTR hiện đang
được phân loại và quản lý theo các loại khác nhau,
bao gồm: CTNH, CTRSH, CTR công nghiệp thông
thường và các chất thải đặc thù khác như chất thải
từ hoạt động y tế, CTR từ hoạt động xây dựng, chất
thải từ hoạt động nông nghiệp, chất thải từ hoạt
động giao thông vận tải.
Trong các loại CTR nêu trên, trách nhiệm quản
lý Nhà nước về CTNH trên phạm vi toàn quốc đã
được thống nhất giao cho Bộ TNMT. Đối với CTR
khác (bao gồm CTRSH), mặc dù có sự tham gia
quản lý của nhiều Bộ, cơ quan liên quan nhưng về
cơ bản đang được thực hiện theo hướng Bộ TNMT
là cơ quan Nhà nước thống nhất quản lý, các Bộ
liên quan quản lý chuyên ngành kỹ thuật theo chức
năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.
4.1.1. Cơ chế, chính sách
Thực hiện Luật BVMT và các văn bản dưới
Luật về quản lý CTRSH, Bộ TNMT, Bộ Xây dựng đã
xây dựng, ban hành các văn bản, các quy chuẩn kỹ
thuật môi trường như Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về lò đốt CTRSH (QCVN 61-MT:2016/BTNMT), quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng hạ tầng liên
quan đến các công trình xử lý chất thải. Bộ Xây dựng

đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định
số 2149/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009). Đến
năm 2018, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,
Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ TNMT xây dựng
và đồng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều
chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (tại Quyết
định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018).
Bộ Tài chính đã ban hành các quy định về quản
lý kinh phí dành cho BVMT nói chung và quản lý
CTRSH nói riêng như Thông tư số 02/2017/TT-BTC
hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.
Đối với chất thải nhựa, Chính phủ đã ban hành
các văn bản chỉ đạo thực hiện một số giải pháp
để từng bước giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi
trường do chất thải nhựa:
-- Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4
năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề
án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử
dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến
năm 2020.
-- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5
năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều
chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó
một trong những nhiệm vụ cơ bản là tổng kết, đánh
giá kết quả thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg
ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô
nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân
hủy trong sinh hoạt đến năm 2020; hạn chế và tiến
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tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất và cung cấp
các loại túi ni lông khó phân hủy kể từ năm 2026
tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho
mục đích sinh hoạt.
-- Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng
12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải
nhựa đại dương đến năm 2030.
4.1.2. Quy hoạch quản lý chất thải rắn tại Việt Nam
Công tác quy hoạch quản lý CTR đã được
Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương quan
tâm thực hiện khá đầy đủ, từ quy hoạch cấp vùng
liên tỉnh (các vùng kinh tế trọng điểm, các lưu vực
sông) đến quy hoạch cấp địa phương, quy hoạch
xây dựng nông thôn mới. Các quy hoạch CTR đã lập
và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời
gian qua bao gồm:
• Quy hoạch quản lý CTR vùng liên tỉnh:
-- Quy hoạch quản lý CTR của 04 vùng kinh tế
trọng điểm Bắc Bộ, Miền Trung, Phía Nam và ĐBSCL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại
Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm
2016; Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 06 tháng
10 năm 2008 và Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày
11 tháng 10 năm 2010 (gồm 08 khu xử lý vùng liên
tỉnh).Quy hoạch quản lý CTR 03 lưu vực sông gồm
lưu vực Sông Cầu (Quyết định số 2211/QĐ-TTg
ngày 14 tháng 11 năm 2013), sông Đồng Nai (Quyết
định số 07/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015) và
sông Nhuệ - Đáy (Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày
12 tháng 02 năm 2015).
-- Quy hoạch quản lý CTR 3 lưu vực sông gồm
lưu vực Sông Cầu (Quyết định số 2211/QĐ-TTg
ngày 14 tháng 11 năm 2013), sông Đồng Nai (Quyết
định số 07/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015) và
sông Nhuệ - Đáy (Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày
12 tháng 02 năm 2015).

• Quy hoạch quản lý CTR vùng tỉnh: Đến nay,
có 59/63 tỉnh/thành phố đã lập và phê duyệt quy
hoạch quản lý CTR trên địa bàn. Các tỉnh/thành phố
còn lại đang lập và trình phê duyệt quy hoạch, trong
đó có Thành phố Hồ Chí Minh
• Quy hoạch quản lý CTR khác:
Theo số liệu của hội nghị sơ kết 10 năm tổ
chức thực hiện xây dựng nông thôn mới, cho đến
nay có gần 100% số xã đã có quy hoạch nông thôn
mới. Trong quy hoạch này, mỗi xã đều xác định vị trí
điểm chung chuyển, điểm tập kết rác.
Theo các quy hoạch về quản lý CTR nêu trên,
hiện nay trên cả nước chỉ có một số khu xử lý cấp
vùng, còn lại là các khu xử lý cấp tỉnh, huyện, xã.
Trên thực tế, hiện nay hầu hết CTRSH được xử lý
theo quy mô từng tỉnh, không có khu xử lý vùng. Chỉ
riêng Thành phố Hồ Chí Minh hiện phối hợp với tỉnh
Long An thực hiện dự án Khu Công nghệ Môi trường
xanh (1.760 ha) tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
để xử lý CTR của vùng (chưa đưa vào thực hiện).
Quy hoạch quản lý CTR đã đưa ra các dự báo
phát sinh CTR, xác định phương thức và phân vùng
thu gom, vận chuyển, xác định số lượng, quy mô
vị trí các cơ sở xử lý CTR nhằm nâng cao hiệu quả
quản lý tổng hợp CTR, nâng cao chất lượng môi
trường. Nội dung chính của các quy hoạch quản
lý CTR nêu trên chủ yếu liên quan đến địa điểm,
phương pháp xử lý mà ít tập trung đến các vấn đề
như phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển hoặc
nguồn kinh phí, cơ chế để thực hiện.
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4.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý và phân công trách
nhiệm
a) Ở cấp Trung ương
-- Tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng
02 năm 2019, Chính phủ đã giao Bộ TNMT thống
nhất quản lý Nhà nước về CTR. Tuy nhiên, trên thực
tế, công tác quản lý Nhà nước về CTR vẫn đang
được thực hiện bởi nhiều Bộ khác nhau theo chức
năng, nhiệm vụ, bao gồm Bộ TNMT, Bộ Xây dựng,
Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (NNPTNT), dẫn đến sự giao thoa,
chồng chéo về chức năng quản lý Nhà nước trong
lĩnh vực CTR, cụ thể như sau:
-- Bộ TNMT chịu trách nhiệm trước Chính phủ
trong việc thống nhất quản lý Nhà nước về BVMT.
Đối với CTRSH, Bộ có trách nhiệm: xây dựng hướng
dẫn kỹ thuật, quy trình quản lý trong việc phân loại,
lưu giữ, tập kết, trung chuyển, vận chuyển, sơ chế,
tái sử dụng, tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng từ
CTRSH; tổ chức quản lý, kiểm tra các hoạt động
BVMT về quản lý CTRSH.
-- Bộ Xây dựng có trách nhiệm: Hướng dẫn
quản lý đầu tư xây dựng cơ sở xử lý CTRSH theo
quy hoạch được phê duyệt; hướng dẫn phương
pháp lập, quản lý chi phí và phương pháp định giá
dịch vụ xử lý CTRSH; công bố định mức kinh tế, kỹ
thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH, suất
vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý CTRSH. Ngoài ra,
Chính phủ đang giao trách nhiệm cho Bộ Xây dựng
tổ chức lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
quy hoạch quản lý CTR các vùng kinh tế trọng điểm,
quy hoạch CTR các lưu vực sông và quy hoạch quản
lý CTR vùng liên tỉnh.
-- Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) được
giao chủ trì đánh giá, thẩm định công nghệ xử lý
CTRSH mới được nghiên cứu và áp dụng lần đầu ở
Việt Nam (theo quy định của Nghị định số 38/2015/
NĐ-CP). Trong khi đó, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
quy định Bộ TNMT chủ trì, phối hợp với Bộ KHCN

và các bộ, ngành liên quan ban hành tiêu chí cụ
thể; thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý
CTRSH.
Ngoài ra, theo quy định hiện hành, trong lĩnh
vực quản lý chất thải, Bộ TNMT có thẩm quyền ban
hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
đối với chất thải (hàm lượng tối đa của các chất gây
ô nhiễm có trong chất thải bảo đảm không gây ô
nhiễm môi trường); các Bộ chuyên ngành có thẩm
quyền xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về các công trình, hoạt động trong
phạm vi quản lý ngành, trong đó có các tiêu chuẩn,
quy chuẩn về quản lý CTR phát sinh từ hoạt động
của ngành, lĩnh vực gửi Bộ KHCN thẩm định. Bộ
KHCN công bố tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, các Bộ
chuyên ngành ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia có liên quan. Đối với CTRSH, việc ban hành các
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đang
được giao cho Bộ Xây dựng.
b) Tại các địa phương
Hiện nay, có 35 tỉnh/thành phố giao Sở Xây
dựng là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp việc
UBND cấp tỉnh trong vấn đề quản lý CTR, bao gồm
CTRSH; có 20 tỉnh/thành phố giao Sở TNMT là cơ
quan chuyên môn tham mưu, giúp việc UBND trong
vấn đề quản lý CTR, 08 tỉnh/thành phố giao cho cả
hai đơn vị trong việc tham mưu giúp việc UBND cấp
tỉnh về quản lý CTRSH.
Theo quy định hiện hành, UBND cấp tỉnh trách
nhiệm chính sau:
-- Tổ chức quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh.
-- Ban hành các quy định cụ thể về quản lý
CTRSH; các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ để
khuyến khích việc thu gom, vận chuyển và đầu tư
cơ sở xử lý CTRSH phù hợp với điều kiện phát triển
KT-XH của địa phương.
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-- Tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch quản lý
CTR theo thẩm quyền; chỉ đạo, triển khai thực hiện
nội dung quản lý CTR trong quy hoạch có liên quan
theo thẩm quyền; lập kế hoạch hàng năm cho công
tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH và bố trí kinh
phí thực hiện phù hợp với kế hoạch phát triển KT-XH
của địa phương.
-- Xây dựng mức thu phí vệ sinh, giá dịch vụ
cho các đối tượng hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức theo quy định.
-- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về
quản lý CTRSH; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra,
xử lý vi phạm pháp luật về quản lý CTR trên địa bàn.
-- Sau khi Chính phủ có Nghị quyết số 09/NQCP ngày 03 tháng 02 năm 2019 trong đó giao Bộ
TNMT là cơ quan thống nhất quản lý Nhà nước về
CTR, một số địa phương đã bắt đầu định hướng giao
cho Sở TNMT là cơ quan chuyên môn giúp việc. Tuy
nhiên, các địa phương đều đề nghị để thực hiện tốt
việc này cần sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của các
Bộ và sửa đổi Nghị định quy định về tổ chức các cơ
quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Ngoài ra,
các Sở TNMT địa phương đều phản ánh việc thiếu
nhân lực trong trường hợp được giao là cơ quan
chuyên môn duy nhất giúp việc cho UBND cấp tỉnh
trong vấn đề quản lý CTR.
4.1.4. Nguồn lực tài chính
Hiện nay, hầu hết kinh phí cho công tác quản lý
CTRSH được lấy từ ngân sách địa phương, theo đó
ngân sách Nhà nước được phân bổ theo từng cấp
tỉnh, huyện, xã căn cứ trên nhu cầu của các cấp. Sở
Tài chính tổng hợp, tham mưu cho UBND cấp tỉnh
trong việc phân bổ, cấp ngân sách Nhà nước hàng
năm cho các địa phương trong tỉnh. Các nguồn
ngân sách đóng góp để quản lý CTRSH bao gồm:
a) Phí vệ sinh hoặc giá dịch vụ thu gom, vận chuyển
Các địa phương khi ban hành giá tối đa dịch
vụ thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn tỉnh

Khung 4.1. Khung giá dịch vụ thu gom, xử lý
CTRSH tại một số địa phương
Hà Nội:
- Cá nhân cư trú ở các phường: 6.000 đồng/
người/tháng
- Cá nhân cư trú ở các xã, thị trấn: 3.000 đồng/
người/tháng
(Nguồn: theo Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2016 của UBND thành
phố Hà Nội)
Tại các phường của thành phố Bắc Giang:
- Hộ gia đình ≤ 3 người:
+ Chế biến vi sinh: 38.000 - 50.000 đồng/hộ/
tháng.
+ Chôn lấp: 38.000 - 41.000 đồng/hộ/tháng.
+ Đốt: 38.000 - 55.000 đồng/hộ/tháng.
- Hộ gia đình > 3 người:
+ Chế biến vi sinh: 50.000 - 57.000 đồng/hộ/
tháng.
+ Chôn lấp: 50.000 - 54.000 đồng/hộ/tháng.
+ Đốt: 50.000 - 73.000 đồng/hộ/tháng.
(Nguồn: theo Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND
ngày 26 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh
Bắc Giang)

đều chia ra các đối tượng khác nhau, tuy nhiên hầu
hết đều thu theo hộ gia đình không sản xuất, kinh
doanh, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh, trụ sở làm
việc của các đơn vị hành chính, sự nghiệp và các cơ
sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Đối với các hộ gia
đình, mức giá tối đa được ấn định không tính đến số
thành viên trong các hộ gia đình. Đối với các cơ sở
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, mức giá được quy định
căn cứ vào doanh thu của doanh nghiệp hoặc căn cứ
vào khối lượng CTRSH thực tế phát sinh để thu.
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Tuy nhiên, kinh phí thu được từ các hộ gia
đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đối với
CTRSH thu được chỉ bù đắp một phần chi phí thu
gom hoặc vận chuyển. Ví dụ, tại tỉnh Bắc Ninh, tổng
phí dịch vụ thu gom CTRSH thu được từ các hộ gia
đình và các hộ sản xuất kinh doanh năm 2018 là
62 tỷ đồng, chỉ gần đủ để phục vụ cho công tác
thu gom (67 tỷ đồng), còn lại toàn bộ chi phí vận
chuyển và xử lý được ngân sách địa phương chi trả.
b) Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường
Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường (trong
đó có các nội dung chi cho công tác quản lý
CTRSH) tăng dần hàng năm, ở cả Trung ương và
địa phương, cụ thể: năm 2010 là 6.230 tỷ đồng, năm
2011 là 7.250 tỷ đồng (trong đó Trung ương: 1.100
tỷ, địa phương: 6.150 tỷ; tăng 16,37% so với năm
2010), năm 2015 là 11.400 tỷ đồng (trong đó Trung
ương: 1.700 tỷ, địa phương: 9.700 tỷ; tăng 14,2% so
với năm 2014), năm 2018 là 18.392 tỷ đồng tương
đương 1,2% tổng chi ngân sách Nhà nước (trong
đó Trung ương: 2.100 tỷ đồng, địa phương: 16.292
tỷ đồng), năm 2019 là 20.442 tỷ đồng tương đương
1,25% tổng chi ngân sách Nhà nước (trong đó
Trung ương: 2.290 tỷ đồng, địa phương: 18.152 tỷ
đồng) (Bộ Tài chính, 2015 & 2020).
Kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển
CTRSH đô thị hiện nay phần lớn sử dụng ngân sách
Nhà nước do mức thu phí vệ sinh còn thấp, chỉ đủ
chi trả một phần cho công tác thu gom, vận chuyển
CTRSH (chưa tính đến chi phí xử lý). Ví dụ, theo báo
cáo năm 2014 của URENCO Hà Nội, chi phí cho
hoạt động thu gom, vận chuyển vào khoảng 600 tỷ
đồng/năm trong khi tổng nguồn thu từ phí vệ sinh
chỉ khoảng 30 tỷ đồng, chiếm 5% tổng số chi. Mức
thu phí vệ sinh hiện từ 4.000 - 6.000 đồng/người/
tháng hoặc từ 10.000 - 20.000 đồng/hộ/tháng tùy
theo mỗi địa phương. Mức thu tại các cơ sở sản
xuất, dịch vụ chỉ từ 120.000 - 200.000 đồng/cơ sở/
tháng tùy theo quy mô, địa phương. Mức phí này so
với mức thu nhập bình quân hộ gia đình ở các đô

thị chỉ chiếm khoảng 0,125% - 0,167%. Trên thực tế,
nguồn kinh phí thu được từ phí vệ sinh môi trường
chỉ đủ chi trả khoảng 20 - 25% chi phí thu gom và
vận chuyển CTRSH đô thị (Bộ Xây dựng, 2015).
Nguồn kinh phí cho hoạt động xử lý CTRSH là
ngân sách Nhà nước. Do vậy, tùy thuộc vào mỗi địa
phương mà mức chi trả cho công tác xử lý CTRSH
khác nhau, không thống nhất trên toàn quốc. Mức
hỗ trợ xử lý của các cơ sở xử lý CTRSH trung bình
khoảng 250.000 đồng/tấn nhưng giá trị này có sự
khác nhau giữa các loại hình công nghệ xử lý, giữa
các tỉnh/thành phố. Nhiều địa phương có cơ sở xử
lý CTRSH với mức chi phí xử lý cao (trên 400.000
đồng/tấn) như: Cơ sở chế biến compost và đốt
CTRSH Túc Trưng - Định Quán và Khu xử lý Phú
Thanh - Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (410.000 đồng/tấn
và 444.900 đồng/tấn); Cơ sở xử lý CTRSH tại quận
Ô Môn, thành phố Cần Thơ (400.000 đồng/tấn)…
Chi phí xử lý của các bãi chôn lấp CTRSH trung bình
khoảng 122.000 đồng/tấn, tuy nhiên chủ yếu mới
tính chi phí vận hành chứ chưa tính toán chi phí đầu
tư, mặt bằng, đất đai…
Các địa phương có nguồn chi ngân sách lớn
cho công tác quản lý CTRSH là Thành phố Hồ Chí
Minh, Đà Nẵng... Ví dụ, trong năm 2018, Thành phố
Hồ Chí Minh chi hơn 2.000 tỷ đồng, Đà Nẵng chi 176
tỷ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu chi 102 tỷ đồng... Các
tỉnh khác chi trung bình khoảng từ 20 - 40 tỷ đồng/
năm, thấp nhất có những tỉnh chi khoảng 03 đến 10
tỷ đồng/năm (Bộ Xây dựng, 2017).
c) Các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng các cơ sở
xử lý CTRSH
Các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý
CTRSH bao gồm ngân sách Nhà nước (vốn đầu tư
phát triển, vốn ngân sách Trung ương và địa phương,
vốn ODA…) và các nguồn vốn khác. Đối với lĩnh vực
xử lý CTRSH đô thị, khu vực kinh tế tư nhân đã có
sự tham gia tích cực hơn. Tuy nhiên, vốn Nhà nước
sử dụng để đầu tư xây dựng vẫn chiếm khoảng 80%
(trong đó, vốn ngân sách chiếm khoảng 35%, vốn
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ODA chiếm khoảng 45%), vốn của doanh nghiệp
khu vực kinh tế tư nhân chiếm khoảng 20%. Tổng
vốn đầu tư cho lĩnh vực xử lý CTRSH trong giai
đoạn 2009 - 2014 ước đạt khoảng 6.600 tỷ đồng,
trung bình mỗi năm khoảng 1.300 tỷ đồng (Bộ Xây
dựng, 2017).
4.2. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
VÀ NGUYÊN NHÂN
4.2.1. Về cơ chế, chính sách
Mặc dù đã có các cơ chế chính sách ưu đãi,
hỗ trợ về vốn đầu tư, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm sau
xử lý, tuy nhiên, việc hướng dẫn triển khai còn thiếu
và chưa kịp thời, cụ thể nên các quy định này chưa
đi vào cuộc sống, số dự án xử lý CTR được vay vốn
từ các nguồn vốn ưu đãi rất ít. Các cơ chế cụ thể về
ưu đãi cho các hoạt động tái chế, tái sử dụng chất
thải, tận thu năng lượng từ quá trình xử lý CTR còn
thiếu và chưa đồng bộ. Cụ thể như Quyết định số
31/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2014 của
Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển
các dự án phát điện sử dụng CTR tại Việt Nam, mặc
dù đã ban hành các quy định hỗ trợ về giá mua điện
nhưng lại ràng buộc các dự án xử lý chất thải theo
quy hoạch ngành điện, dẫn tới việc triển khai của
nhiều dự án gặp khó khăn do chờ quy hoạch này
của ngành điện. Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày
31 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về tín dụng đầu
tư của Nhà nước xác định đối tượng được hưởng ưu
đãi tín dụng đầu tư bao gồm các cơ sở xử lý rác thải,
trong đó chỉ quy định danh mục các dự án nhóm A,
B, dự án trên 50 tỷ đồng, được tiếp cận nguồn vốn
tín dụng. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay
có 46 dự án do các địa phương đề xuất quy mô
dưới 50 tỷ đồng đang tồn đọng, không được hưởng
chính sách tín dụng ưu đãi. Bên cạnh đó, với mức
vay tối đa 70% và lãi suất do Bộ Tài chính công bố
thì các dự án cũng gặp khó khăn trong việc trả nợ
vốn vay. Đối với rác thải nhựa, mặc dù đã ban hành
nhiều cơ chế, chính sách để quản lý, tuy nhiên, đến

nay vẫn chưa có các giải pháp hiệu quả trong việc
kiểm soát, hạn chế, thu gom, tái chế và tái sử dụng.
Công tác lập và triển khai quy hoạch còn nhiều
bất cập: việc xác định vị trí, địa điểm xây dựng cơ
sở xử lý CTR gặp khó khăn do người dân phản đối
(điều này diễn ra phổ biến ở các địa phương); quy
hoạch thiếu yếu tố liên kết vùng; việc tổ chức triển
khai quy hoạch quản lý CTR đã phê duyệt tại các
địa phương còn chậm, thiếu nguồn lực để thực hiện
quy hoạch. Phương pháp tuyên truyền, vận động
và lấy ý kiến cộng đồng còn chưa đổi mới, vì vậy
chưa tạo được sự đồng thuận của người dân đối với
một số vị trí quy hoạch các khu xử lý CTR. Việc xác
định xử lý riêng rẽ các loại chất thải khác nhau chưa
được làm rõ trong các đồ án quy hoạch dẫn đến
công tác đầu tư, quản lý còn gặp khó khăn.
4.2.2. Về mô hình quản lý
Nhiệm vụ quản lý Nhà nước về CTR ở Trung
ương được Chính phủ giao Bộ TNMT làm đầu mối,
tuy nhiên tại các địa phương chưa được phân giao
một cách thống nhất, đồng bộ với cơ quan Trung
ương mà được phân tán cho các cơ quan chuyên
môn gồm Sở Xây dựng, Sở TNMT, Sở NNPTNT...
Còn thiếu mô hình quản lý CTRSH hiệu quả,
minh bạch và phù hợp với thực tiễn, đồng thời, cơ
chế báo cáo, giám sát thực hiện còn hạn chế. Do
chưa có các cơ chế ưu đãi, thu hút đầu tư phù hợp
nên hầu hết công tác thu gom, vận chuyển và xử lý
CTRSH đô thị do các Công ty Môi trường Đô thị thực
hiện. Mô hình quản lý CTRSH khu vực nông thôn
cũng như nguồn lực thực hiện chưa được quan tâm
đầu tư thích đáng, chủ yếu do chính quyền cấp xã,
cộng đồng tự tổ chức thực hiện ở quy mô nhỏ lẻ,
thiếu trang thiết bị, cơ sở vật chất và con người
thực hiện.
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4.2.3. Về cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa
phương
Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, và địa
phương liên quan chưa được thực hiện một cách
thống nhất, hiệu quả, đặc biệt trong công tác báo
cáo, xây dựng cơ sở dữ liệu và thanh tra, kiểm tra,
giám sát thực hiện. Cơ chế phối hợp thực hiện các
dự án xử lý CTR tập trung mang tính chất liên vùng
chưa được xây dựng, thực hiện. Việc phối hợp giữa
các cơ quan cấp chứng nhận đầu tư, thẩm định dự
án và đánh giá tác động môi trường, cơ quan tiếp
nhận nguồn điện lưới... đối với các dự án đầu tư xây
dựng cơ sở xử lý CTR còn chưa đồng bộ và chặt chẽ.
4.2.4. Về nguồn vốn đầu tư và kinh phí thực hiện
Nguồn vốn đầu tư và kinh phí thu gom, vận
chuyển và xử lý CTR, đặc biệt là CTRSH hầu hết từ
ngân sách Nhà nước và vốn ODA nhưng chưa đáp
ứng được nhu cầu thực tế, do các nguyên nhân cơ
bản như sau:
-- Do tình hình kinh tế khó khăn trong những
năm qua nên nguồn ngân sách không đáp ứng đủ
nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng các công trình
xử lý CTRSH. Một số tỉnh/thành phố có nguồn thu
ngân sách cao thì bố trí kinh phí lớn hơn cho công
tác quản lý CTRSH, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí
Minh (trên 2.000 tỷ đồng/năm). Một số địa phương
còn nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương như Cao
Bằng, Quảng Trị, Bắc Kạn thì chỉ bố trí kinh phí thấp
(khoảng 5 tỷ đồng/năm).
-- Huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách
còn khó khăn, các nhà đầu tư chưa thực sự quan
tâm đến lĩnh vực này do lợi nhuận thấp, rủi ro cao.
-- Nguồn thu chính là phí vệ sinh và ngân sách
Nhà nước bù đắp nên việc kêu gọi xã hội hóa đầu
tư trong lĩnh vực quản lý CTRSH còn nhiều hạn chế,
đặc biệt là khu vực nông thôn, nơi mà nguồn kinh
phí cho công tác này còn thiếu.

-- Tính hấp dẫn của các dự án xử lý CTRSH đô
thị chưa cao do thường đòi hỏi vốn lớn, thời gian
thực hiện dài, thu hồi vốn khó khăn trong khi Nhà
nước chưa có cơ chế thực hiện cụ thể, rõ ràng về ưu
đãi, khuyến khích…, tính toán thu hồi vốn phức tạp.
Do đó các nhà đầu tư ít quan tâm đến các dự án xử
lý CTRSH đô thị.
4.2.5. Về công nghệ xử lý
Hầu hết công nghệ xử lý CTRSH nhập khẩu
không phù hợp với đặc thù CTRSH tại Việt Nam
(chưa được phân loại tại nguồn, nhiệt trị thấp, độ
ẩm của không khí cao…). Thiết bị, công nghệ xử
lý CTRSH chế tạo trong nước chưa đồng bộ, chưa
hoàn thiện, nên chưa thể phổ biến và nhân rộng.
Trong khi đó, Nhà nước chưa có định hướng về sử
dụng công nghệ rõ ràng, chưa có tiêu chí lựa chọn
thiết bị, công nghệ phù hợp.
Hoạt động tái chế chất thải còn mang tính nhỏ
lẻ, tự phát, thiếu sự quản lý và kiểm soát của các cơ
quan có thẩm quyền về BVMT ở địa phương. Phần
lớn các cơ sở tái chế có quy mô nhỏ, mức độ đầu
tư công nghệ không cao, đa số công nghệ đều lạc
hậu, máy móc thiết bị cũ, gây ô nhiễm môi trường
thứ cấp.
4.2.6. Về công tác báo cáo, xây dựng, cập nhật
cơ sở dữ liệu và thông tin, truyền thông, giáo dục
cộng đồng
Công tác báo cáo, tổng hợp và xây dựng, cập
nhật cơ sở dữ liệu về quản lý CTR chưa được thực
hiện đồng bộ, thống nhất, từ Trung ương đến địa
phương và thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ,
ngành. Nhiều chỉ tiêu thống kê về quản lý CTR (khối
lượng, thành phần chất thải, đơn vị thực hiện thu
gom, vận chuyển, xử lý...) chưa được thực hiện đầy
đủ. Nguồn nhân lực thực hiện công tác báo cáo,
thống kê tại cấp cơ sở còn hạn chế, nhiều số liệu
báo cáo còn chưa chính xác, phù hợp với thực tế.
Những vấn đề tồn tại này dẫn đến khó khăn trong
công tác lập và triển khai quy hoạch, kế hoạch và
dự án đầu tư xử lý CTRSH.
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Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp
luật về BVMT tới cộng đồng dân cư còn hạn chế. Do
đó, sự tham gia của cộng đồng và nhận thức của
xã hội về quản lý CTRSH chưa cao, dẫn đến việc
thực thi chính sách, pháp luật về quản lý CTRSH
còn chưa nghiêm, chưa đạt hiệu quả cao.
4.3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG QUẢN LÝ
CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
4.3.1. Xây dựng cơ chế, chính sách
Để thực hiện công tác quản lý CTR, hầu hết
các quốc gia đã ban hành khung pháp lý, đưa ra các
chính sách tăng cường tái chế để thúc đẩy tiết kiệm
tài nguyên, giảm thiểu chất thải.
a) Hàn Quốc
Đạo luật Thúc đẩy tiết kiệm và tái chế tài nguyên
ban hành năm 1992 và sửa đổi vào năm 2008 đưa ra
quy định khung về tái chế chất thải như kế hoạch tái
chế cơ bản, vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp
và người dân trong việc thúc đẩy tái chế chất thải và
các điều khoản liên quan đến giảm thiểu chất thải;
Nền tảng của Đạo luật này là việc giảm thiểu phát
sinh chất thải, bao gồm: (i) Hệ thống thu phí dựa
trên khối lượng áp dụng cho các hộ gia đình và khu
vực thương mại nhỏ; (ii) hạn chế sử dụng các sản
phẩm dùng một lần đối với các doanh nghiệp; và (iii)
hạn chế sử dụng vật liệu đóng gói khó tái chế.
Đạo luật về Tuần hoàn tài nguyên xe cộ và sản
phẩm điện và điện tử nhằm thúc đẩy tái chế chất
thải từ các thiết bị điện và điện tử bằng cách quy
định nghĩa vụ tái chế của các nhà sản xuất và nhập
khẩu xe và hàng điện; đưa ra quy định khung về tái
chế chất thải, nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của
doanh nghiệp và người dân trong việc thúc đẩy tái
chế chất thải và các điều khoản liên quan đến giảm
thiểu chất thải. Năm 2010, Chính phủ Hàn Quốc đã
công bố Hệ thống Phí xử lý chất thải thực phẩm
dựa trên khối lượng. Theo chương trình tính phí
theo khối lượng, các hộ gia đình được yêu cầu phải

trả dựa trên lượng chất thải thực phẩm phát sinh.
Việc chôn lấp trực tiếp chất thải thực phẩm đã bị
cấm vào năm 2005.
b) Nhật Bản
Nhật Bản đã ban hành rất nhiều đạo luật để
thúc đẩy tái chế chất thải, có thể kể đến Đạo luật cơ
bản để thiết lập xã hội tuần hoàn vật chất để thiết
lập kế hoạch cơ bản cho việc thiết lập một xã hội
tuần hoàn vật chất; Luật quản lý chất thải quy định
việc kiểm soát phát sinh chất thải, xử lý phù hợp,
quy định cơ chế vận hành quản lý chất thải, thiết
lập tiêu chuẩn về chất thải; Luật Thúc đẩy sử dụng
tài nguyên hiệu quả, khuyến khích sử dụng các vật
liệu dễ dàng tái chế, quy định ghi nhãn để thu gom
từng loại chất thải tại nguồn và thúc đẩy sử dụng
hiệu quả các sản phẩm.
Các đạo luật liên quan đến các đối tượng cụ
thể: Đạo luật Tái chế thực phẩm; Đạo luật Tái chế
container và bao bì; Đạo luật Tái chế các loại thiết
bị gia dụng; Đạo luật Tái chế vật liệu xây dựng; Đạo
luật Tái chế phương tiện hết hạn; Đạo luật Tái chế
thiết bị gia dụng nhỏ.
c) Úc
Năm 2018, Chính phủ Úc đã ban hành “Chính
sách xử lý chất thải quốc gia - Càng ít rác thải, càng
nhiều tài nguyên” thể hiện quan điểm về một nền
kinh tế tuần hoàn, chuyển từ ‘lấy, thực hiện, sử
dụng” thành cách tiếp cận theo vòng đời, chu trình,
mục tiêu duy trì giá trị tài nguyên càng lâu càng tốt.
Chính sách chất thải quốc gia năm 2018 cung cấp
khung pháp lý thiết lập các nội dung thực hiện cho
các doanh nghiệp, chính phủ, cộng đồng và cá nhân
để thực hiện cho đến năm 2030.
Năm nguyên tắc sau đây làm cơ sở cho việc
quản lý chất thải, tái chế và thu hồi tài nguyên trong
nền kinh tế tuần hoàn tại Úc: (i) Tránh lãng phí: Ưu
tiên tránh lãng phí, khuyến khích sử dụng, tái sử
dụng và sửa chữa hiệu quả; Thiết kế các sản phẩm
để giảm thiểu chất thải theo hướng có thời gian sử
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dụng lâu dài đồng thời dễ dàng thu hồi vật liệu khi
thải bỏ; (ii) Cải thiện phục hồi tài nguyên: Cải thiện
hệ thống và quy trình thu gom nguyên liệu để tái
chế; Cải thiện chất lượng vật liệu tái chế để sản
xuất; (iii) Tăng cường sử dụng vật liệu tái chế và xác
định nhu cầu thị trường cho các sản phẩm tái chế;
(iv) Quản lý tốt hơn các luồng vật chất để mang lại
lợi ích cho sức khỏe con người, môi trường và nền
kinh tế; (v) Cải thiện hệ thống thông tin để hỗ trợ
đổi mới, hướng dẫn đầu tư và tiếp cận đến người
tiêu dùng.
d) Đài Loan
Từ năm 1997, Cục BVMT Đài Loan bắt đầu triển
khai chương trình tái chế 4 trong 1, trong đó có 4
thành phần tham gia trong 1 chương trình. Yêu cầu
của từng thành phần như sau: (i) Cộng đồng dân
cư phải phân loại chất thải phát sinh từ hộ gia đình
thành chất thải có thể tái chế, chất thải không tái
chế và chất thải hữu cơ; (ii) Những doanh nghiệp tái
chế và thu gom: Mua chất thải tái chế theo quy định
để thu hồi nguyên liệu và tạo ra doanh thu từ hoạt
động này; (iii) Chính quyền địa phương: Tổ chức các
nhóm thu gom CTRSH từ cộng đồng dân cư, bán
cho các doanh nghiệp tái chế. Một phần doanh thu
từ việc bán rác thải được dành cho việc hỗ trợ các
tổ, đội thu gom rác thải ở cộng đồng dân cư; (iv)
Quỹ tái chế: Trong chương trình này yêu cầu, các
nhà sản xuất, nhập khẩu phải đóng một khoản kinh
phí vào Quỹ tái chế tương ứng với lượng hàng hóa
của doanh nghiệp trên thị trường. Kinh phí này sẽ
được sử dụng để hỗ trợ công tác thu gom, cũng như
hỗ trợ cho các doanh nghiệp tái chế CTR.
4.3.2. Sử dụng công cụ tài chính
Tại mỗi quốc gia khi thực hiện quản lý CTR
đã áp dụng nhiều công cụ khác nhau như: Công cụ
mệnh lệnh - kiểm soát; Công cụ kinh tế; Công cụ giáo
dục, truyền thông. Trong các nhóm công cụ trên,
công cụ kinh tế được các quốc gia sử dụng trong
quản lý CTR với khá nhiều hình thức khác nhau.
Quản lý CTR thường chiếm khoảng 20% tổng chi

phí hoạt động của chính quyền đô thị tại các quốc
gia có thu nhập thấp, hơn 10% đối với các quốc gia
có thu nhập trung bình và 40% đối với các quốc gia
có thu nhập cao. Các hệ thống quản lý CTR hiện đại
hơn có chi phí từ 50 - 100 USD/tấn hoặc có thể cao
hơn. Phí CTR tùy thuộc vào thu nhập, giao động từ
37 - 168 USD/năm cho hộ gia đình và từ 155 - 314
USD/năm cho CTR thương mại. Chỉ ở các quốc gia
có thu nhập cao, nguồn thu từ phí rác thải đủ để vận
hành hệ thống quản lý CTR. Hầu hết các quốc gia
thu nhập thấp và một số ít quốc gia thu nhập cao
như Hàn Quốc và Nhật Bản, hoạt động quản lý CTR
được trợ cấp từ nguồn ngân sách. Các quốc gia đã
sử dụng công cụ tài chính trong quản lý CTR, trong
đó có thể kể đến các công cụ nổi bật như sau:
-- Phí sản phẩm là các khoản phí được tính
trên các sản phẩm có tác động bất lợi đến môi
trường khi được sử dụng trong sản xuất/tiêu thụ
hoặc trong quá trình xử lý. Tại Hàn Quốc, các loại
các sản phẩm, bao bì và nguyên liệu: (i) chứa các
chất độc hại; (ii) khó tái chế; (iii) có thể gây ra các
vấn đề quản lý sau này khi chúng trở thành chất
thải; (iv) không thích hợp cho việc thu gom hoặc tái
chế riêng biệt sẽ phải chịu loại phí này.
-- Hệ thống thu phí rác thải dựa trên khối lượng
được nghiên cứu và áp dụng ở Seoul (Hàn Quốc)
là một giải pháp để giảm khối lượng rác thải phát
sinh. Hệ thống tính phí này dựa trên nguyên tắc
kinh tế là người gây ô nhiễm phải trả tiền. Theo đó
người dân sẽ phải trả phí thu gom chất thải dựa trên
khối lượng chất thải phát sinh, càng thải nhiều rác
sẽ phải đóng phí càng nhiều.
-- Hệ thống hoàn trả tiền gửi: Với hệ thống này,
khoản tiền gửi được thanh toán cho các sản phẩm
có khả năng gây ô nhiễm. Khi người sử dụng tránh
được ô nhiễm bằng cách trả lại sản phẩm hoặc số
dư, khoản tiền này sẽ được hoàn lại.
-- Hệ thống trách nhiệm của nhà sản xuất mở
rộng: Đây là hệ thống được xây dựng từ năm 2003
nhằm mục tiêu tăng tỷ lệ tái chế đối với các sản
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phẩm điện, điện tử, lốp xe, chất bôi trơn, pin, đèn
huỳnh quang, phao xốp và các vật liệu đóng gói.
Các doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm trong việc
thu gom và tái chế các sản phẩm ở cuối vòng đời
theo quy định.
4.3.3. Thúc đẩy thị trường tái chế, tái sử dụng
Kinh nghiệm của các nước cho thấy việc tái
chế, tái sử dụng CTR là một trong những giải pháp
quan trọng nhất trong hệ thống quản lý chất thải
cũng như thực hiện nội dung về kinh tế chất thải.
Ở Châu Âu, thị trường tái chế CTR có sự tham
gia của các hiệp hội là tổ chức đại diện của các
công ty, đơn vị sản xuất như Hiệp hội các ngành
công nghiệp giấy (CEPI), Hiệp hội nhà máy đốt
năng lượng để phát điện (CEWEP), Hiệp hội tái chế
pin (EBRA)... Các hiệp hội có nhiệm vụ liên kết các
thành viên về nhu cầu và khả năng cung cấp các
nguồn cung từ các nguồn khác nhau.
Canada đã hình thành một thị trường tái chế
chất thải với sự tham gia của các chủ thể thực hiện
thu gom chất thải, các nhà máy tái chế, tới nhu cầu
sử dụng của các đơn vị như công ty dệt, sản xuất
đồ hộp... Một thị trường với sự tham gia của các
chủ thể như trên dựa trên nhu cầu về nguồn cung
các sản phẩm tái chế, nhu cầu về sử dụng các sản
phẩm tái chế.
Để duy trì hoạt động của thị trường này, các
nước đều có các quy định mang tính bắt buộc và
mang tính khuyến khích, hỗ trợ để duy trì và phát
triển thị trường. Một số quốc gia quy định rất rõ
trách nhiệm của nhà sản xuất để gắn trách nhiệm
của nhà sản xuất trong thị trường tái chế chất thải.
Chính sách về trách nhiệm của nhà sản xuất (EPR)
đã được áp dụng ở các nước phát triển như Hoa Kỳ,
châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Cùng với đó chương
trình hệ thống đặt cọc hoàn trả đặc biệt áp dụng đối
với các loại vỏ chai, đồ uống nhằm mục tiêu thu hồi
và tái sử dụng cũng là giải pháp.

Để giải quyết nhu cầu sử dụng các sản phẩm,
nguyên liệu tái chế làm đầu vào cho hoạt động sản
xuất, một số nước có quy định mức tỷ lệ tái chế tối
thiểu có tại các đơn vị sản xuất. Điều này có nghĩa
các doanh nghiệp phải sử dụng nguyên liệu tái chế
làm đầu vào cho quá trình sản xuất thay thế cho
nguyên liệu thô khai thác từ tự nhiên. Cách làm này
tạo ra nhu cầu đáng kể về nguyên liệu cho ngành
công nghiệp tái chế chất thải. Để kết nối được các
đơn vị tái chế, tái sử dụng chất thải với các đơn vị
có nhu cầu sử dụng, các nước như Canada, châu
Âu thành lập các đơn vị trung gian, môi giới, kết nối
thông tin.
Mặt khác, các nước cũng có cơ chế, chính sách
để thúc đẩy việc tiêu thụ các sản phẩm từ tái chế
chất thải, trước tiên là khuyến khích thực hiện thông
qua chương trình mua sắm công. Nhà nước và các
cơ quan chính phủ sẽ là nhóm khách hàng tiêu thụ
các sản phẩm này, tiếp đó là tới doanh nghiệp, người
dân. Việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tái chế là giải
pháp cơ bản để thúc đẩy hoạt động tái chế chất thải.
Đối với các sản phẩm tái chế đều được gắn nhãn
xanh hoặc logo, biểu tượng đặc trưng giúp người
tiêu dùng dễ nhận biết. Bên cạnh đó các chính sách
khuyến khích, ưu đãi về thuế... sẽ giúp các sản phẩm
tái chế có nhiều hơn cơ hội thâm nhập thị trường.
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4.3.4. Phát triển ngành công nghiệp xử lý chất thải
rắn sinh hoạt
Có 3 lựa chọn giải pháp công nghệ phổ biến
trên thế giới cho việc xử lý CTR, đó là chôn lấp, tái
chế và thu hồi năng lượng. So sánh tác động môi
trường của 3 giải pháp này cho thấy phát thải CO2
từ chôn lấp là lớn nhất (>1,2 tấn CO2/tấn CTRSH),
tiếp đến là tái chế (~75% chôn lấp) và ít nhất là thu
hồi năng lượng (~20% chôn lấp). Chi phí đầu tư
cho chôn lấp thấp nhất và lớn nhất là thu hồi năng
lượng (lớn hơn chôn lấp 54%). Dựa vào các tiêu chí
môi trường như tiêu thụ năng lượng, nguyên vật liệu
và sử dụng đất, phát thải khí và nước, các rủi ro thì
thu hồi năng lượng là giải pháp thuận lợi nhất.
Nhật Bản xả tổng cộng 45.360.000 tấn CTR
mỗi năm, xếp thứ 8 trên thế giới (theo số liệu của
Waste Atlas). Do không có nhiều đất để chôn CTR
như Mỹ và Trung Quốc, Nhật Bản buộc phải dựa vào
giải pháp khác là đốt CTR. Tokyo đang là thành phố
thành công nhất trên thế giới trong lĩnh vực xử lý
CTR với chỉ 1% khối lượng được thải ra môi trường.
Hiện tại, dân số Tokyo vào khoảng 9,2 triệu người,
mỗi ngày lượng CTRSH thải ra khoảng 9.000 tấn, và
gần như 100% được đưa thẳng đến nhà máy đốt.
CTR sau khi được nghiền và ép thành khối bằng
nhau sẽ được đốt ở 8000C, ở nhiệt độ này, CTR sẽ
giảm thể tích và khối lượng xuống chỉ còn 1/20.
Nguyên lý của công nghệ xử lý CTR ở Tokyo gồm 3
bước: nghiền - ép - đốt, CTR sau khi được thu gom
sẽ được nghiền và ép thành từng khối lớn có kích
thước bằng nhau để khi đốt tiết kiệm được thể tích
lò đốt, tiết kiệm thời gian và công sức của công
nhân nhà máy.
Ở Đan Mạch, chính quyền các địa phương
chịu trách nhiệm thu gom và xử lý CTR. Luật của
Đan Mạch cấm đốt những chất thải có thể tái chế
được. Các địa phương có thể đổ chất thải có thể
tái chế được ở những trung tâm tái chế, mà không
phải trả lệ phí. Tuy nhiên, họ sẽ bị phạt nặng nếu
đưa chất thải có thể tái chế được vào lò đốt. Tại

nhà máy Vestforbraending ở Copenhagen, nhà máy
xử lý chất thải kiểu mới lớn nhất của Đan Mạch, xe
tải chở chất thải phải dừng lại ở trạm cân xe trước
khi vào nhà máy. CTR được kiểm tra ngẫu nhiên để
phát hiện chất thải có thể tái chế được và những
người vi phạm bị phạt rất nặng.
Ở Hàn Quốc, cách quản lý chất thải giống với
Nhật Bản, nhưng cách xử lý CTR lại có phần khác.
CTR hữu cơ nhà bếp một phần được sử dụng làm
giá thể nuôi trồng nấm thực phẩm, phần lớn hơn
được chôn lấp có kiểm soát để thu hồi khí biogas
cung cấp cho phát điện. Sau khi CTR tại hố chôn
phân huỷ hết, tiến hành khai thác mùn ở bãi chôn
làm phân bón. Như vậy, tại các nước phát triển việc
phân loại CTR tại nguồn đã được tiến hành cách
đây khoảng 30 năm và đến nay cơ bản đã thành
công trong việc tách CTR thành 2 dòng hữu cơ dễ
phân huỷ được thu gom xử lý hàng ngày, CTR khó
phân huỷ có thể tái chế hoặc đốt, chôn lấp an toàn
được thu gom hàng tuần.
Dựa trên kinh nghiệm quốc tế, có thể thấy
có sự tương quan chặt chẽ giữa quản lý CTRSH
với mức thu nhập bình quân của quốc gia: CTRSH
được quản lý tốt hơn ở các nước có thu nhập cao,
yếu kém hơn ở các nước có thu nhập thấp. So sánh
với mức trung bình của các nước có cùng mức thu
nhập trung bình thấp, Việt Nam có lượng phát sinh
CTRSH gia tăng nhanh, có tỷ lệ thu gom CTRSH
tương đối cao, tuy nhiên, tỷ lệ tái chế còn thấp. Mặt
khác, trong khoảng 20 - 30 năm qua, tư duy về quản
lý CTR trên thế giới đã có nhiều thay đổi: từ “tiêu
hủy” đến “quản lý” đến “quản lý tổng hợp”; từ “chất
thải” đến “coi chất thải là tài nguyên”; từ nền “kinh
tế tuyến tính” (linear economy) sang “nền kinh tế
tuần hoàn” (circular economy).
Tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, trong thời gian
tới, Việt Nam cần tiếp tục thay đổi tư duy, nhận
thức về quản lý CTRSH; thực hiện nguyên tắc coi
chất thải là tài nguyên; tiếp cận theo phương thức
kinh tế tuần hoàn; tăng cường giảm thiểu phát sinh,
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thúc đẩy tái chế, thu hồi năng lượng và giảm tối đa
lượng CTRSH phải chôn lấp. Tiếp cận và triển khai
kinh tế tuần hoàn là xu hướng chung của toàn cầu,
được chứng minh thành công ở nhiều quốc gia như
Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Canada, Nhật Bản,

Hàn Quốc, Singapore…. Đặc biệt, ở một số nước Bắc
Âu như Đan Mạch, Thụy Điển, mô hình kinh tế tuần
hoàn đã đem lại hiệu quả cao, xử lý triệt để chôn
lấp CTR, thậm chí thiếu CTR cho đầu vào sản xuất.

Chương 5
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO
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CHƯƠNG 5
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ
CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
Quản lý CTRSH phải có sự tham gia của các
Bộ, ngành, sự phối hợp của tổ chức chính trị - xã
hội, đoàn thể, sự vào cuộc của cộng đồng và người
dân. Trong phạm vi lĩnh vực quản lý ngành, các Bộ
quản lý ngành phải có trách nhiệm phối hợp chặt
chẽ với Bộ TNMT trong việc giảm thiểu, phân loại
tại nguồn để tái chế, tái sử dụng CTRSH hiệu quả.
Theo đó, các giải pháp cần được triển khai để tăng
cường hiệu quả công tác quản lý CTRSH bao gồm:
5.1. CÁC GIẢI PHÁP LÂU DÀI
5.1.1. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách
a) Rà soát hiệu quả thực hiện quy hoạch quản lý
CTRSH, trong đó đánh giá tính khả thi của việc quy
hoạch và kết quả triển khai xây dựng các cơ sở xử lý
CTRSH tập trung vùng liên tỉnh. Rà soát quy hoạch
BVMT quốc gia, nghiên cứu, lựa chọn lồng ghép hữu
cơ các phương án quy hoạch quản lý CTRSH vùng
liên tỉnh
b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật
liên quan đến hoạt động quản lý CTRSH, trang thiết
bị thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH. Rà soát,
sửa đổi về khoảng cách vệ sinh an toàn môi trường
đối với cơ sở xử lý CTRSH.
c) Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính
sách quản lý CTRSH:
-- Nghiên cứu, xây dựng, bổ sung các quy định
về quản lý CTRSH trong Luật BVMT sửa đổi; đồng
thời thí điểm áp dụng việc thu phí CTRSH theo khối
lượng phát sinh tại các đô thị đặc biệt và đô thị loại
I tiến tới đưa quy định này vào Luật BVMT khi sửa
đổi, bổ sung.

-- Nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách
ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích thu gom, vận chuyển
và đầu tư cơ sở xử lý CTRSH phù hợp với điều kiện
phát triển KT-XH của địa phương, có cơ chế đặc thù
đối với vùng sâu, vùng xa, xã đảo.
-- Xây dựng cơ chế khuyến khích các thành
phần kinh tế tư nhân tham gia đầu tư xây dựng và
trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành dự án xử lý
chất thải sau khi xây dựng xong, đảm bảo tính hiệu
quả, ổn định và bền vững của dự án xử lý chất thải.
-- Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách
sử dụng ngân sách Trung ương để hỗ trợ giá xử lý
đối với các địa phương khó khăn về tài chính trên
cơ sở ý kiến đồng thuận của Bộ TNMT đối với công
nghệ xử lý.
-- Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ người
dân sống gần các cơ sở xử lý chất thải để khuyến
khích người dân ủng hộ việc xây dựng nhà máy xử
lý chất thải và đồng thuận giao đất.
-- Xây dựng và ban hành hướng dẫn quy trình
lựa chọn chủ đầu tư dự án xử lý CTR theo hướng
tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư có áp dụng công
nghệ sạch, thân thiện với môi trường, tiết kiệm đất
và có thu hồi tài nguyên, năng lượng; xây dựng và
thực hiện quy trình, chính sách liên quan đến công
tác giải tỏa, đền bù xây dựng các khu xử lý CTRSH.
-- Xây dựng cơ chế, chính sách để yêu cầu
các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có
trách nhiệm thu hồi, tái chế, tái sử dụng các sản
phẩm thải bỏ.
d) Rà soát, hoàn thiện quy định, cơ chế chính
sách ưu đãi, khuyến khích các hoạt động giảm
thiểu, tái sử dụng và tái chế CTR, đặc biệt là việc
đồng xử lý CTRSH trong lò nung xi măng.
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đ) Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc sử
dụng ngân sách chi trả cho việc xử lý chất thải,
phòng ngừa tình trạng thất thoát ngân sách; cơ
chế công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu,
lựa chọn nhà đầu tư trong công tác thu gom, vận
chuyển và xử lý CTRSH.
5.1.2. Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy cán bộ và
thanh tra, kiểm tra
a) Củng cố, kiện toàn tổ chức quản lý Nhà nước
đối với CTRSH:
-- Rà soát, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của
các Bộ, cơ quan ngang Bộ ở cấp Trung ương trong
việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản
lý CTRSH với mục tiêu giao Bộ TNMT là cơ quan
thống nhất quản lý Nhà nước về CTRSH.
-- Quy định rõ hơn trách nhiệm của UBND từ
cấp tỉnh tới cấp huyện, cấp xã; trách nhiệm các cơ
quan chuyên môn; trách nhiệm của tổ chức chính
trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; trách nhiệm
của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trách
nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác quản
lý chất thải.
-- Rà soát, xây dựng và ban hành các quy định
chi tiết về vị trí việc làm của công chức, viên chức
công tác trong lĩnh vực quản lý CTRSH tại các cơ
quan Nhà nước; rà soát, bổ sung nhân lực cho công
tác quản lý CTRSH ở cấp Trung ương và địa phương.
-- Xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ
máy và con người trong lĩnh vực quản lý CTRSH
đảm bảo thống nhất một đầu mối quản lý.
b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong
quản lý CTRSH:
-- Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động
thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH để phòng
ngừa cũng như kịp thời phát hiện và xử lý các tổ
chức, cá nhân vi phạm gây ra tình trạng ô nhiễm
môi trường.
-- Tăng cường thanh tra trách nhiệm quản lý
Nhà nước trong công tác quản lý CTRSH.

5.1.3. Nhóm giải pháp về tăng cường nguồn lực
tài chính
a) Hoàn thiện các quy định hướng dẫn về phương
pháp định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý
CTRSH: Xây dựng quy định việc thu phí CTRSH theo
khối lượng phát sinh nhằm khuyến khích việc giảm
thiểu, phân loại CTRSH.
-- Xây dựng quy định việc thu phí CTRSH theo
khối lượng phát sinh nhằm khuyến khích việc giảm
thiểu, phân loại CTRSH.
-- Nghiên cứu xây dựng đơn giá xử lý chung
cho từng công nghệ xử lý CTRSH để thống nhất áp
dụng cho các địa phương trên toàn quốc.
-- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành đơn
giá xử lý CTRSH có thu hồi năng lượng; nghiên cứu
cơ chế chính sách giảm phí cho các cá nhân, hộ gia
đình thực hiện tốt việc phân loại chất thải tại nguồn
theo quy định.
b) Rà soát đề xuất các chính sách ưu đãi hỗ
trợ theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa trong quản lý
CTRSH:
-- Đánh giá, tổng hợp nhu cầu nguồn vốn đầu
tư phục vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH
tại các địa phương và trên toàn quốc; rà soát, lập
danh sách các dự án thu gom, xử lý CTR cấp tỉnh,
cấp huyện và liên xã; các dự án ưu tiên đầu tư; các
dự án thực hiện theo phương thức xã hội hóa của
địa phương.
-- Triển khai cơ chế huy động vốn đầu tư, thủ
tục đầu tư rút gọn, các chính sách ưu đãi đặc thù,
giải pháp công nghệ phù hợp; quản lý, vận hành với
sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng, tổ chức
nước ngoài nhằm thúc đẩy việc xã hội hóa trong
công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.
-- Đẩy mạnh xã hội hoá nhằm thu hút, tăng
cường và đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư tăng
cường cho công tác quản lý, xử lý CTRSH, đảm bảo
hiệu quả, minh bạch phù hợp với thực tiễn; tăng
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cường xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển và
vận hành cơ sở xử lý CTRSH; đẩy nhanh quá trình
cổ phần hoá các doanh nghiệp thuộc khu vực Nhà
nước tham gia vào quá trình thu gom, vận chuyển
và xử lý CTRSH.

giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu hồi
năng lượng từ chất thải, hạn chế tối đa lượng chất
thải phải chôn lấp, ứng dụng các công nghệ sẵn có
tốt nhất, công nghệ thân thiện môi trường, tiết kiệm
đất và thu hồi tài nguyên, năng lượng.

-- Rà soát, nghiên cứu giảm thiểu thủ tục
trong quá trình triển khai vay vốn, bao gồm cả vay
từ nguồn vốn ưu đãi để thực hiện các dự án xử lý
CTRSH áp dụng công nghệ phù hợp với điều kiện
Việt Nam.

-- Nhanh chóng chuyển đổi phương pháp xử
lý CTRSH bằng chôn lấp sang đốt để thu hồi năng
lượng ở các thành phố lớn, có hướng dẫn xử lý tro
đáy, tro bay phát sinh phù hợp; đẩy mạnh thực hiện
chính sách ưu đãi giá mua, bán điện từ xử lý CTR
đã ban hành.

-- Xây dựng chính sách mua sắm công để ưu
tiên mua sắm các sản phẩm thân thiện môi trường,
sản phẩm sau quá trình tái chế, xử lý chất thải từ
nguồn ngân sách.
c) Cân đối kinh phí phù hợp với nhu cầu công tác
quản lý CTRSH:
-- Đảm bảo cân đối ngân sách cho công tác
quản lý CTRSH.
-- Tăng dần nguồn thu phí vệ sinh, giảm dần
hỗ trợ từ ngân sách cho hoạt động thu gom, vận
chuyển CTRSH.
-- Mở rộng hỗ trợ tín dụng Nhà nước cho các
công trình đầu tư, dự án tái chế, tái sử dụng và thu
hồi năng lượng từ CTRSH cũng như các ưu đãi về
thuế, phí và lệ phí.

-- Đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình điểm
về phân loại tại nguồn (phù hợp với các công nghệ
xử lý chất thải; đặc biệt là việc phân loại để làm cơ
sở cho việc áp dụng các công nghệ thu hồi năng
lượng từ chất thải); thu gom, vận chuyển, tái chế,
tái sử dụng và thu hồi năng lượng từ CTRSH nhằm
lựa chọn các mô hình phù hợp để nhân rộng trên
phạm vi cả nước.
-- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đối với phương
tiện vận chuyển của từng nhóm CTRSH đã được
phân loại, phương thức thu gom, vận chuyển và xử
lý đối với từng nhóm CTRSH đã được phân loại.
b) Xây dựng và triển khai chương trình khắc
phục ô nhiễm và cải thiện môi trường đối với các
bãi chôn lấp CTRSH không hợp vệ sinh hiện nay:

5.1.4. Nhóm giải pháp về nghiên cứu, phát triển,
chuyển giao công nghệ xử lý theo hướng giảm
thiểu, tái sử dụng, tái chế

-- Lựa chọn các địa điểm hợp lý để đầu tư các
trung tâm xử lý và tái chế chất thải ở quy mô liên
vùng, liên tỉnh.

a) Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công
nghệ xử lý CTRSH hiện đại, thân thiện với môi
trường, theo hướng giảm thiểu lượng CTRSH chôn
lấp, tăng cường tỷ lệ tái chế, tái sử dụng và thu hồi
năng lượng từ chất thải:

-- Xây dựng kế hoạch và tổ chức cải tạo, xử lý
các bãi chôn lấp CTRSH tại các đô thị, nông thôn đã
đóng cửa để tái sử dụng đất.

-- Xây dựng và ban hành danh mục công
nghệ xử lý CTRSH để khuyến cáo các địa phương
áp dụng cho phù hợp với điều kiện KT-XH, trong đó
chú trọng đến các công nghệ xử lý đi kèm với các

-- Xây dựng cập nhật và tích hợp cơ sở dữ
liệu về quản lý CTRSH vào hệ thống cơ sở dữ liệu
môi trường quốc gia. Ứng dụng công nghệ thông
tin trong giám sát, quản lý hoạt động thu gom, vận
chuyển và xử lý CTRSH.
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-- Rà soát, đánh giá các mô hình thu gom, vận
chuyển và xử lý CTRSH hiện nay tại các địa phương;
xây dựng, thử nghiệm và giới thiệu để nhân rộng
các mô hình mới phù hợp với điều kiện của các vùng
miền trong cả nước, trước mắt tập trung đối với vấn
đề quản lý CTRSH tại các huyện đảo và danh mục
công nghệ xử lý CTRSH khuyến cáo áp dụng.

5.1.5. Nhóm giải pháp về hợp tác quốc tế, nâng cao
nhận thức cộng đồng và xã hội hóa

-- Quyết liệt yêu cầu các địa phương khi thực
hiện tiêu chí về môi trường trong khuôn khổ thực
hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn
mới không đầu tư các lò đốt cỡ nhỏ không đáp ứng
quy chuẩn kỹ thuật môi trường; đào tạo, nâng cao
trình độ của các cán bộ, công nhân vận hành lò đốt
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật môi trường.

-- Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm chuyển
giao và ứng dụng các công nghệ sẵn có tốt nhất,
công nghệ thân thiện với môi trường.

c) Cập nhật và triển khai thực hiện các giải pháp
giảm thiểu chất thải nhựa khó phân hủy:

b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân
và các đơn vị liên quan về công tác quản lý CTRSH:

-- Đánh giá tổng thể thực trạng thu gom, xử lý
và tái chế chất thải nhựa; xây dựng các mô hình thu
gom, xử lý chất thải nhựa.

-- Rà soát, đánh giá hiệu quả công tác đào
tạo, truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng
về thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH và chất thải
nhựa; sửa đổi, xây dựng chương trình, tài liệu tuyên
truyền và đầu tư các phương tiện, thiết bị đảm bảo
hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

-- Xây dựng và triển khai chương trình giảm
thiểu chất thải nhựa một cách đồng bộ từ công tác
phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý phù hợp với
điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng của
từng địa phương.
-- Xây dựng các mô hình “nói không với chất
thải nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân
hủy”, quy định giảm thiểu nhựa trong bao bì, thiết
bị lưu chứa CTRSH tại hộ gia đình, chủ nguồn thải
và tại khu vực công cộng phục vụ công tác phân
loại tại nguồn và giảm thiểu chất thải nhựa phát
sinh. Bên cạnh đó, cần tăng cường giới thiệu các
sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.
-- Tuyên truyền, vận động và tổ chức ký cam
kết giảm thiểu chất thải nhựa, không sử dụng sản
phẩm nhựa dùng một lần đối với các cơ sở sản
xuất, các tổ chức phân phối sản phẩm, trung tâm
thương mại, cửa hàng, nhà hàng, chợ, siêu thị; thúc
đẩy hoạt động Liên minh tái chế bao bì Việt Nam.

a) Tăng cường trao đổi và hợp tác với các nước,
các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ về
đào tạo nâng cao năng lực, học tập kinh nghiệm về
mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH

-- Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút các
tổ chức, cá nhân và các nguồn tài trợ nước ngoài
tham gia đào tạo, nghiên cứu và đầu tư phát triển
công nghệ xử lý CTRSH tại Việt Nam.

-- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, đào tạo và
tổ chức các khoá tập huấn cho doanh nghiệp về
sản xuất sạch hơn, hoạt động giảm thiểu phát sinh
CTRSH, quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế
CTRSH theo các quy định tại Luật BVMT và các văn
bản pháp luật liên quan đối với các cộng đồng dân
cư, tổ chức, cá nhân.
-- Xây dựng và thực hiện các chương trình đào
tạo, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng
ở các trường học, cộng đồng dân cư, cơ quan Nhà
nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ về
giảm thiểu, phân loại tại nguồn, tái chế, tái sử dụng,
thải bỏ CTRSH... với nội dung và thời lượng phù hợp
với nhận thức của từng thành phần đối tượng.
-- Tăng cường trao đổi, tham quan, học tập
kinh nghiệm trong triển khai công tác quản lý chất
thải, chú trọng đến tính khả thi, sự phù hợp khi triển
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khai áp dụng cùng mô hình xử lý CTRSH giữa các
địa phương.
-- Đẩy mạnh việc xây dựng và phổ biến cơ sở
dữ liệu và trang thông tin điện tử về CTRSH, các tài
liệu hướng dẫn kỹ thuật về quản lý, xử lý CTRSH.
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ƯU TIÊN
Để có thể triển khai đồng bộ các nhóm giải
pháp tăng cường hiệu quả quản lý CTRSH, các Bộ,
ngành, địa phương cần thực hiện một số giải pháp
ưu tiên, bao gồm:
5.2.1. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem
xét ban hành “Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về
một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác
quản lý CTRSH tại Việt Nam” và “Đề án tăng cường
năng lực quản lý CTRSH tại Việt Nam” để triển khai
thực hiện nhằm thống nhất quản lý Nhà nước về
CTRSH trong toàn quốc.
5.2.2. Xây dựng các quy định, hướng dẫn cụ thể
nhằm đưa các nội dung mới về quản lý CTRSH trong
dự thảo Luật BVMT sửa đổi vào thực tiễn, cụ thể:
-- Tăng cường thực hiện phân loại CTRSH tại
nguồn.
-- Việc thu gom CTRSH phải đồng bộ với phân
loại CTRSH tại nguồn (có thiết bị, phương tiện phù
hợp để thu gom các loại CTRSH đã phân loại; đơn
vị thu gom có quyền từ chối thu gom CTRSH chưa
được phân loại).
-- Có lộ trình tiến tới chấm dứt xử lý CTRSH
bằng hình thức chôn lấp trực tiếp.
-- Xác định chi phí thu gom, xử lý dựa trên
lượng CTRSH đã được phân loại (chất thải thực
phẩm, chất thải có khả năng tái chế đã được phân
loại thì chi phí thu gom, xử lý thấp hơn).
-- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất,
nhập khẩu các sản phẩm, bao bì thuộc danh mục
do Chính phủ quy định phải thu gom, tái chế hoặc
đóng góp kinh phí để hỗ trợ tái chế các sản phẩm,
bao bì đó theo tỷ lệ tái chế bắt buộc.

-- Quy định cụ thể nội dung về cải tạo, phục
hồi môi trường đối với bãi chôn lấp CTRSH, gắn với
trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ xử lý CTRSH.
5.2.3. Rà soát, đánh giá, đề xuất danh mục công
nghệ xử lý CTR, CTRSH phù hợp với điều kiện của
Việt Nam, trình ban hành theo thẩm quyền để
khuyến khích áp dụng tại các địa phương.
5.2.4. Rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật liên
quan để bổ sung cụ thể trách nhiệm quản lý Nhà
nước về CTR, CTRSH thống nhất từ Trung ương đến
địa phương..
5.2.5. Xây dựng và ban hành giá dịch vụ thu gom,
vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn các tỉnh;
tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý
CTRSH đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung.
5.2.6. Bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường hàng
năm của địa phương hỗ trợ cho việc thu gom, vận
chuyển và xử lý CTRSH, cải tạo các bãi chôn lấp đã
đóng cửa, xử lý các bãi chôn lấp chất thải tự phát;
xây dựng và triển khai các mô hình thu gom, vận
chuyển và xử lý CTRSH phù hợp với đặc thù của
từng địa phương.
5.2.7. Rà soát, điều chỉnh nội dung quản lý CTR
trong quy hoạch của các địa phương; xây dựng và
triển khai kế hoạch phát triển cơ sở xử lý CTR theo
quy hoạch được phê duyệt.
5.2.8. Khuyến khích, xã hội hóa đầu tư trong lĩnh
vực phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTR tại
địa phương
5.2.9. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao năng lực,
nhận thức và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân
về quản lý tổng hợp CTR và BVMT tại cơ sở.
5.2.10. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát
các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý CTR; các tổ
chức, cá nhân có phát sinh lượng chất thải lớn; có
biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các
quy định về BVMT.
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5.3. MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯA CHÍNH SÁCH,
PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH
HOẠT VÀO THỰC TIỄN
Để đưa các chính sách, quy định mới về quản
lý CTRSH vào thực tiễn, cần bổ sung các công cụ
mới để huy động tối đa nguồn lực từ xã hội, các
thành phần kinh tế, bao gồm các quy định về thuế,
phí BVMT, cơ chế đặt cọc - hoàn trả, ký quỹ, trách
nhiệm tái chế của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập
khẩu… nhằm thay đổi, điều chỉnh hành vi sản xuất,
kinh doanh, tiêu dùng theo hướng giảm thiểu chất
thải. Đồng thời cần ưu tiên xã hội hóa, kêu gọi đầu
tư, hỗ trợ cho việc phát triển các công nghệ xử lý, tái
chế chất thải phù hợp với điều kiện KT-XH, khí hậu
và đặc thù của chất thải của nước ta.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc
gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm
nhìn đến năm 2050. Triển khai thí điểm và nhân
rộng các mô hình quản lý tổng hợp CTRSH; mô hình
phân loại tại nguồn, phân loại tập trung CTRSH kết
hợp tái chế, thu hồi vật chất, năng lượng; hướng dẫn
quy trình thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.
Tăng cường sự giám sát của các tổ chức chính
trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp hội,
tổ dân phố, cộng đồng dân cư đối với việc tổ chức
thực hiện và giám sát việc phân loại, thu gom, vận
chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Thực hiện
chương trình truyền thông mạnh mẽ để tạo thành
phong trào rộng lớn trong toàn dân về phân loại
CTRSH tại nguồn, hạn chế sử dụng nhựa, túi nilon
khó phân hủy, sử dụng một lần.

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 83

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận
Quá trình phát triển KT-XH mạnh mẽ trong những năm qua, một mặt thúc đẩy phát triển các ngành sản
xuất kinh doanh, tạo ra hàng triệu việc làm cho người lao động, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh
xã hội, cải thiện mức sống của người dân và bộ mặt đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại; nhưng
mặt khác làm gia tăng lượng CTRSH phát sinh, cả về khối lượng, thành phần và tính chất, gây sức ép về mọi
mặt đối với môi trường. Mỗi ngày, toàn quốc phát sinh trung bình 64.658 tấn CTRSH, trong đó khu vực đô
thị chiếm 55%, khu vực nông thôn chiếm 45%. Tỷ lệ thu gom và xử lý CTRSH tại khu vực đô thị trung bình
đạt 92% và khu vực nông thôn đạt 66%, trong đó: 13% khối lượng CTRSH được thiêu đốt, 16% được chế biến
compost và khoảng 71% được chôn lấp.
Bên cạnh đó, CTR từ nước ngoài với thành phần đa dạng, được nhập khẩu vào Việt Nam theo hình thức
phế liệu nhập khẩu để sản xuất chưa đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cũng tạo gánh
nặng cho công tác quản lý CTR nói chung và CTRSH nói riêng.
Các số liệu về chỉ số phát sinh CTRSH bình quân đầu người của các địa phương trong cả nước giai đoạn
từ năm 2010 đến năm 2019 đã chỉ ra Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng là những đô thị
có chỉ số phát sinh cao nhất cả nước. Về khối lượng phát sinh, CTRSH đô thị phát sinh cao nhất ở vùng Đông
Nam Bộ và thấp nhất ở khu vực Tây Nguyên; trong khi phát sinh CTRSH nông thôn cao nhất tại vùng ĐBSH
và thấp nhất ở khu vực Tây Nguyên. Chất thải nhựa khó phân hủy (với tỷ lệ trong các bãi chôn lấp CTRSH
ước tính khoảng 6 - 8%) cũng đang là vấn đề thách thức trong công tác quản lý CTRSH.
Trước những nguy cơ, sức ép do lượng CTRSH phát sinh ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp,
gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển
KT-XH. Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tình
trạng ô nhiễm môi trường do CTRSH gây ra. Mặc dù vậy, các biện pháp đã và đang thực hiện vẫn chưa đáp
ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển dịch vụ xử lý CTRSH còn
chưa rõ ràng, chưa tập trung, tản mạn ở nhiều văn bản hướng dẫn khác nhau khiến tổ chức, cá nhân gặp
nhiều khó khăn khi muốn tham gia vào lĩnh vực này. Công tác lập và triển khai quy hoạch quản lý CTRSH còn
nhiều bất cập, hệ thống công trình hạ tầng đô thị và nông thôn chưa phát triển đồng bộ, chưa đáp ứng nhu
cầu phát triển của quá trình đô thị hóa cũng như sự gia tăng khối lượng CTRSH. Mô hình quản lý CTRSH chưa
hiệu quả, minh bạch và phù hợp với thực tiễn. Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, và địa phương liên quan
chưa được thực hiện một cách thống nhất, hiệu quả. Nguồn vốn đầu tư và kinh phí cho thu gom, vận chuyển
và xử lý CTRSH chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Công nghệ xử lý CTRSH chưa phù hợp, hoạt động tái
chế chất thải còn mang tính nhỏ lẻ, tự phát, thiếu sự quản lý. Sự tham gia của cộng đồng và nhận thức của
xã hội về quản lý CTRSH chưa cao.
Thực tế nêu trên đòi hỏi các cấp, các ngành cần có những biện pháp quyết liệt để huy động mọi nguồn
lực của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội trong việc đẩy mạnh việc quản lý, xử lý CTRSH trong thời gian tới.
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Kiến nghị
Để khắc phục những tồn tại, bất cập, đưa công tác quản lý CTRSH đi vào nề nếp, có đóng góp tích cực
phát triển KT-XH cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, Bộ TNMT kiến nghị:
Đối với Quốc hội và Chính phủ:
1. Xem xét thông qua Luật BVMT (sửa đổi) và chỉ đạo rà soát, sửa đổi các Luật có liên quan thống nhất
trách nhiệm của ngành TNMT từ Trung ương đến địa phương trong việc quản lý CTR nói chung và CTRSH
nói riêng.
2. Bổ sung và tăng cường nguồn lực đầu tư từ ngân sách, kinh phí sự nghiệp môi trường cho các chương
trình mục tiêu, đề án, dự án trọng điểm xử lý, cải tạo phục hồi môi trường các bãi rác không hợp vệ sinh;
ban hành các quy định về phí, giá dịch vụ môi trường và cơ chế huy động các nguồn lực trong xã hội nhằm
thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong công tác thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý CTRSH.
3. Chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý
CTRSH đề xuất trong Chương 5.
Đối với các Bộ/ngành và địa phương:
1. Rà soát lại chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền xem
xét để điều chỉnh sửa đổi giao trách nhiệm thống nhất quản lý CTRSH cho ngành TNMT từ Trung ương đến
địa phương.
2. Rà soát, sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong xử lý CTRSH theo hướng tiệm
cận tiêu chuẩn của các nước tiên tiến, hiện đại và phù hợp với điều kiện trong nước; tiêu chuẩn kỹ thuật
chuyên ngành đối với các trang thiết bị thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH đảm bảo đồng bộ và đáp ứng yêu
cầu BVMT.
3. Đề xuất danh mục công nghệ xử lý CTRSH phù hợp với điều kiện của Việt Nam, trình ban hành theo
thẩm quyền để khuyến khích áp dụng tại các địa phương.
4. Khẩn trương rà soát các quy hoạch có liên quan đến quản lý CTR trên địa bàn để lồng ghép vào quy
hoạch tỉnh, phù hợp với định hướng trong quy hoạch vùng, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia.
5. Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền việc tổ chức thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn ở hộ gia đình,
khu, cụm dân cư, cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, đảm bảo đồng bộ từ khâu phân loại
tại nguồn, thu gom, vận chuyển đến khâu tái chế và nơi xử lý.
6. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có khối lượng phát sinh CTRSH lớn (như Hà Nội, Thành
phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ) cần đầu tư hoặc đưa vào vận hành các nhà máy xử lý chất
thải theo hướng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, kết hợp thu hồi năng lượng, hướng tới giảm tỷ lệ
CTRSH được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp xuống dưới 20%.
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