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MỞ ĐẦU 

 

          1.  Tính cấp thiết của đề tài 

Bảo vệ môi trường đã trở thành vấn đề trọng yếu, ngày càng 

được các quốc gia trên thế giới quan tâm và trở thành quốc sách trong 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.  

Nguy cơ ô nhiễm môi trường do các chất thải gây ra đã và đang 

trở thành một vấn đề đáng lo ngại trong công tác bảo vệ môi trường. 

Nguyên nhân chủ yếu là do các cơ quan chức năng chưa thực sự quan 

tâm đến công tác quản lý, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. Ngoài 

ra do công tác dự báo xu hướng và tình hình phát sinh chất thải chưa 

được quan tâm đúng mức nên không theo kịp xu hướng biến đổi nhanh 

chóng của môi trường.  

Hiện nay quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Núi 

Thành nói riêng đã hình thành các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch… 

dẫn đến lượng chất thải phát sinh ngày càng nhiều và đa dạng. Huyện 

Núi Thành là huyện lớn của tỉnh Quảng Nam, gồm 1 thị trấn và 16 xã. 

Diện tích tự nhiên 533,02 km, giao thông thuận lợi, lại tiếp giáp với 

thành phố nên các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp ngày càng được 

mở rộng thu hút lượng lớn lao động ở các tỉnh, huyện khác đến.  

Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có một giải pháp để xử lý các 

nguồn rác thải. Việc xử lý chất thải rắn chưa có quy hoạch tổng thể, 

công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chưa đúng với quy trình kỹ thuật. 

Xuất phát từ thực trạng trên, nhằm tìm ra biện pháp xử lý phù hợp tôi 

tiến hành thực hiện đề tài: “Khảo sát thực trạng và nghiên cứu đề xuất 

giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam”. 
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 2.  Mục tiêu đề tài 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn ph  

hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Núi Thành  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu về hiện trạng rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện 

Núi Thành (nguồn phát sinh, thành phần, tính chất)  

Thực trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại huyện Núi 

Thành tỉnh Quảng Nam  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Trên địa bàn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam  

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập và phân tích tài liệu được sử dụng để 

thu thập thông tin, số liệu từ các nguồn tài liệu khác nhau để đáp ứng 

cho nghiên cứu  

- Phương pháp điều tra, phỏng vấn theo phiếu nhằm kết hợp số 

liệu tính toán với thực tế để cho ra kết quả tốt nhất  

- Phương pháp ước tính, dự báo cho tương lai  

- Phương pháp xử lý số liệu, áp dụng các phần mềm như 

Excel,… để xử lý số liệu thành các bảng biểu, biểu đồ  

5.  Bố cục đề tài 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Kiến nghị, Tài liệu tham khảo 

và Phục lục, luận văn gồm có các chương sau: 

Chương 1  Tổng quan 

Chương 2  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3  Đánh giá hiện trạng quản lý CTR sinh hoạt tại huyện 

Núi Thành tỉnh Quảng Nam 

Chương 4  Đề xuất giải pháp quản lý CTR sinh hoạt tại huyện 

Núi Thành tỉnh Quảng Nam 



3 

 

CHƯƠNG 1 

 TỔNG QUAN 

1.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT THẢI RẮN  

1.1.1. Các khái niệm 

1.1.2. Nguồn gốc, phân loại và thành phần CTR 

1.1.3. Tác hại chất thải rắn 

1.2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CTR 

1.2.1. Tình hình quản lý và xử lý chất thải rắn trên thế giới 

1.2.2. Tình hình quản lý và xử lý chất thải rắn ở Việt Nam 

1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ CTR 

1.3.1. Phương pháp chôn lấp 

1.3.2. Phương pháp đốt rác 

1.3.3. Phương pháp ủ sinh học 

1.3.4. Phương pháp xử lý rác bằng công nghệ ép kiện 

1.3.5. Phương pháp xử lý rác bằng công nghệ Hydromex 

1.3.6. Xử lý rác bằng công nghệ Seraphin 

 

CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN NÚI 

THÀNH  

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Khảo sát nguồn phát sinh, khối lượng, thành phần của CTR 

sinh hoạt trên địa bàn huyện Núi Thành, Quảng Nam. 

- Khảo sát, đánh giá hoạt động thu gom, xử lý CTR sinh hoạt trên 

địa bàn huyện Núi Thành, Quảng Nam. 

- Khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của CTR sinh hoạt đến môi 

trường trên địa bàn huyện Núi Thành, Quảng Nam. 
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- Dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện 

Núi Thành, Quảng Nam đến năm 2020  

- Đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

huyện Núi Thành, Quảng Nam. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phương pháp thu thập và nghiên cứu tài liệu  

2.3.2. Phương pháp điều tra và khảo sát thực tế 

2.3.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu 

2.3.4. Phương pháp hệ thống 

2.3.5. Phương pháp dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn 

 

CHƯƠNG 3 

       ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI 

HUYỆN NÚI THÀNH TỈNH QUẢNG NAM 

3.1. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CTRSH TẠI HUYỆN NÚI 

THÀNH  

3.1.1. Thành phần và khối lượng CTRSH trên địa bàn huyện 

a. Thành phần CTRSH 

Theo tài liệu tổng hợp cho thấy rác thải tại huyện Núi Thành gồm 

nhiều thành phần khác nhau, chiếm t  trọng cao nhất là rác h u cơ (bao 

gồm rác sân vườn, rác từ nhà bếp…) là khoảng    , thành phần có t  

trọng thấp nhất là cao su và gi  0,3    

b. Khối lượng CTRSH 

Bảng 3 3  Số lượng phát sinh CTRSH của huyện Núi Thành từ 2010 - 2013 

 (Đơn vị: tấn/năm) 

CTR phát sinh 2010 2011 2012 
 

2013 

CTRSH đô thị 17.500 20.900 23.600 25.719 

CTRSH công nghiệp 3.400 3.760 4.050 4.850 

CTRSH y tế 245 260 380 300 

Tổng 21.145 24.920 28.030 30.869 
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Theo số liệu từ công ty Đô thị môi trường Quảng Nam 2013 thì 

tổng khối lượng CTRSH phát sinh từ dân cư trên địa bàn huyện là 

30 8 9 tấn/năm  

3.1.2. Công tác phân loại CTRSH 

Hiện nay, việc phân loại rác tại nguồn diễn ra tự phát thông qua 

các chủ nguồn thải  Tại một số hộ gia đình, người dân tách riêng các 

chất thải có khả năng bán phế liệu  Cá biệt có một số ít các hộ gia đình 

ở nông thôn, v ng ven, hộ có vườn rộng đã tách lượng rác h u cơ ra 

khỏi rác sinh hoạt để chôn lấp tại vườn, nhằm giảm thiểu lượng rác và 

cải tạo đất. 

3.1.3. Công tác thu gom và vận chuyển CTRSH 

Bảng 3 4  Số lượng công nhân phụ trách công tác vệ sinh tại huyện           

Núi Thành 

STT Tổ công tác Số công nhân Khu vực phụ trách 

1 Tổ 1 4 
Tam Xuân 1,2, Tam Anh Bắc, Tam 

Anh Nam, thị trấn Núi Thành 

2 Tổ 2 4 
Tam Hiệp, Tam Mỹ Đông, Tam 

Mỹ Tây, Tam Hòa 

3 Tổ 3 4 
Tam Giang, Tam Quang, Tam 

Nghĩa, Tam Tiến  

Tổng cộng 12  

(Nguồn: Công ty TNHH MTV môi trường - đô thị Quảng Nam) 

Qua số liệu điều tra cho thấy trên toàn huyện có 12 xã và 1 thị 

trấn có hoạt động thu gom vận chuyển rác, với tổng số khoảng     7 hộ 

dân, gần 210 cơ quan đơn vị, hơn 11 chợ với tổng lượng CTR sinh hoạt 

thu gom được 37, 3 tấn/ ngày  T  lệ thu gom còn khá thấp chỉ đạt 

khoảng 40%. 

Khối lượng thực hiện năm 2013 



6 

 

- Diện tích quét chính lòng đường, vĩa hè: tuyến Phạm Văn Đồng 

50.000 m
2
, Nguyễn Văn Linh   000 m

2
, Hồ Xuân Hương 1 000 m

2
, 

Nguyễn Chí Thanh 1 000 m
2
, Quang Trung 1.400 m

2
. 

- Diện tích quét chính vĩa hè: tuyến đường Phạm Văn Đồng 

25.000 m
2
, Nguyễn Văn Linh 3 000 m

2
, Hồ Xuân Hương  00 m

2
, 

Nguyễn Chí Thanh  00 m
2
, Quan Trung 600 m

2
. 

- Tổng chiều dài quét duy trì ban ngày: 9,4 km  

- Cự ly thu gom rác trung bình: khoảng 0,  km/chuyến  

Phương tiện thu gom 

Bảng 3    Số lượng trang thiết bị phục vụ công tác thu gom chất thải 

rắn của Công ty trên địa bàn huyện Núi Thành 

STT Thuyết bị thu gom – vận chuyển Số lượng 

1 Thùng 240l 500 thùng 

2 Xe ép rác 2,  tấn 1 xe 

3 Xe ép rác   tấn 2 xe 

 

Phương thức thu gom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3 4  Sơ đồ thu gom, vận chuyển rác đến nơi xử lý 

Phương thức thu gom chủ yếu được thực hiện theo hai phương 

pháp phổ biến sau: phương pháp trực tiếp thu gom khoảng   -70%  

lượng rác, công nhận trực tiếp theo xe cuốn ép rác chuyên dụng đưa rác 

CTRSH 

Thùng, bao, sọt …  

Điểm tập kết tạm thời 

 

Xe vận chuyển 

Bãi rác 
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lên xe chở về băi rác  Phương pháp qua trung chuyển thu gom khoảng 

30 - 3    lượng rác  Rác từ các kiệt, ngõ h m được trung chuyển về 

các điểm tập kết tạm thời, sau đó đến kỳ rác được xe vận chuyển đến 

đưa về bãi rác  

 Tần suất thu gom: thu gom 2 lần/tuần  
 

Bảng 3 7  Phương thức thu gom rác thải 

ST

T 
Phương thức thu gom 

 

Khối lượng thu 

gom 

Tỉ lệ theo 

phương thức 

Ghi 

chú 

1 
Thu gom qua thùng tiêu 

chuẩn 240l 
7.850 25,45%  

2 

Thu gom qua thùng tiêu 

chuẩn đưa về trạm trung 

chuyển 

5.000 16,21%  

3 

Thu gom qua thùng tiêu 

chuẩn và nâng gắp bằng xe 

chuyên dụng 

10.000 32,41%  

4 
Thu gom trực tiếp bằng xe 

chuyên dụng 
8.000 25,93%  

 
 

Tổng 
30.850 100%  

 

3.1.4. Công tác tập kết và lưu giữ CTR 

Trên địa bàn huyện, phần lớn các điểm trung chuyển rác đều 

chưa được đầu tư bài bản, có quy mô mà chỉ sử dụng để chứa rác tạm 

thời, không đáp ứng yêu cầu để lưu gi  rác  

3.1.5. Xử lý CTR 

Trên địa bàn huyện hiện nay có hình thức xử lý CTRSH chủ yếu 

là chôn lấp với quy trình công nghệ như sau: 
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Hình 3 8  Quy trình chôn lấp rác tại các bãi rác Tam Xuân 2  

3.1.6. Tình hình quản lý CTR 

+ Hệ thống quy trình, quy phạm: Cho đến nay mặc d  đã có 

nhiều quy định về việc gi  gìn vệ sinh đô thị nhưng các văn bản này 

đều mang tính chất đối phó, thiếu sự liên kết nên đôi khi còn mang tính 

mâu thuẫn lẫn nhau. 

+ Hệ thống quản lý hành chính: Mặc d  đã có quy chế quản lý 

bộ phận thu gom nhưng việc áp dụng thực thi còn kém, không cưỡng 

chế nên ít hiệu quả  

+ Hệ thống tài chính: Hiện nay hệ thống này chủ yếu dựa vào 

nguồn ngân sách của tỉnh, chỉ có một ít các huyện thị có thu nhưng 

cũng không đủ để b  chi  

+ Hệ thống tác nghiệp: Do chưa có tiêu chuẩn trong công tác 

quản lý có nhiều hình thức quản lý khác nhau, có nh ng chính sách cơ 

quan khác nhau, trang thiết bị, vật tư sử dụng khác nhau và điều này 

gây ảnh hưởng đến hoạt động  

+ Hệ thống công nghệ: Tuy đã xác lập được các công nghệ cần 

áp dụng nhưng việc triển khai vào thực tế đã vấp nhiều vấn đề do thiếu 

kiến thức và đồng bộ trong quản lý chuyên ngành   

+ Hệ thống cơ sở hạ tầng: Hiện nay cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực 

này còn thiếu nhiều và chưa đúng tiêu chuẩn, do đó cần phải có kế 

hoạch xây dựng trong tương lai gần để làm nền tảng cho hệ thống quản 

lý chất thải rắn  

Rác được 

thu gom 

San ủi Phun chế phẩm 

vi sinh, thuốc 

chống côn tr ng  

Rắc vôi 

Hoàn thổ mặt bằng, trồng cây 

xanh 

Lấp đất (theo từng 

lớp) 
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3.1.7. Những tồn tại, khó khăn trong hoạt động quản lý CTR 

- Thành tượng đạt được 

+ Ở các xã chủ động trích quỹ đất xây dựng các bãi chôn lấp, giải 

quyết trước mắt khi chưa có quy hoạch và cơ chế hỗ trợ ngân sách  

+ Các tổ chức, đoàn thể như mặt trận nông dân, phụ n , đoàn 

thanh niên    trong thời gian qua đã tích cực trong việc thu gom, xử lý 

rác. 

+ Đã tích cực vận động nhân dân để đóng góp kinh phí phục vụ 

cho công tác thu gom xử lý chất thải rắn mặc d  số lượng đóng góp còn 

thấp và nguồn kinh phí còn hạn hẹp  

- Những tồn tại, khó khăn 

+ Trên địa bàn Huyện vẫn còn lượng chất thải rắn chưa được 

phân loại trước khi đưa đi xử lý  

+ Lượng CTR sinh hoạt thu gom được chiếm t  lệ còn thấp   

+ Ý thức của người dân và các cơ sở kinh doanh chưa cao   

+ Bãi chôn lấp đã gần hết công suất   

3.2. DỰ BÁO KHỐI LƯỢNG CTRSH PHÁT SINH ĐẾN NĂM 

2020 

3.2.1. Cơ sở pháp lý dự báo tình hình phát sinh CTRSH đến 

năm 2020  

3.2.2. Kết quả dự báo xu thế phát triển CTR đến năm 2020 ở 

huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam 
a. Dự báo dân số tại huyện Núi Thành đến năm 2020 

Bảng 3 10  Dân số huyện Núi Thành đến năm 2020 

STT Năm 
N*i+1 (Tổng số dân huyện Núi 

Thành) 

1 2013 141009 

2 2014 142281 

3 2015 143565 

4 2016 144860 
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5 2017 146176 

6 2018 147495 

7 2019 148826 

8 2020 150169 

 

b. Dự báo tốc độ phát sinh CTR sinh hoạt 

Bảng 3 13  CTRSH phát sinh từ khu dân cư của huyện Núi Thành đến 

2020 

Năm 

Dân số 
Lượng rác phát sinh 

(tấn ngày  

Lượng rác thu gom 

(tấn ngày  

Tổng  

lượng rác thu 

gom 

(tấn ngày  
Đô thị 

Nông 

thôn 
Đô thị Nông thôn Đô thị 

Nông 

thôn 

2013 10268 130741 8,6 
 

61,86 
  

4,3 24,1 
 

28,4 
 

2014 10370 131911 8,7 62,36 5,7 28,0 33,7 

2015 10473 133092 8,7 62,36 6,1 31,4 37,5 

2016 10577 134283 8,8 62,86 6,7 37,9 44,6 

2017 10691 135485 8,9 63,26 7,1 44,6 51,7 

2018 10797 136698 8,9 63,76 7,5 51,4 58,9 

2019 10904 137922 9,0 64,76 8,1 55,1 63,2 

2020 11012 139157 11,5 92,96 10,3 79,0 89,3 

 

Bảng 3 14  CTRSH phát sinh từ chợ, công cộng huyện Núi Thành đến 

2020 

Năm 

Lượng CTR 

SH phát 

sinh t  khu 

dân cư 

(tấn/ngđ) 

Lượng CTR 

phát sinh t  

CC, chợ 

(tấn/ngđ) 

Tỉ lệ 

thu gom  

(%) 

Lượng CTR 

xử lý 

(tấn ngđ  

2013 70,46 7,1 90 6,4 

2014 71,06 7,1 90 6,4 

2015 71,56 7,2 90 6,5 

2016 72,06 7,2 90 6,4 
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2017 72,66 7,3 90 6,5 

2018 73,16 7,4 90 6,6 

2019 73,76 7,4 90 6,6 

2020 104,46 10,5 90 9,4 

 

Bảng 3 1   CTRSH phát sinh từ y tế của huyện Núi Thành (2013-2020) 

Năm 

Lượng 

CTR 

phát sinh 

(tấn ngày  

Tỷ lệ 

phát 

triển 

(%) 

Tỉ lệ 

thu 

gom  

(%) 

Lượng 

rác  

xử lý 

(tấn ngđ  

Không 

nguy 

hại 

75% 

Nguy 

hại 

25% 

2013 0,82  100 0,82 0,62 0.21 

2014 0,825 1,4 100 0,825 0,62 0,21 

2015 0,83 1,4 100 0,83 0,62 0,21 

2016 0,835 1,4 100 0,835 0,63 0,21 

2017 0,84 1,4 100 0,84 0,63 0,21 

2018 0,845 1,4 100 0,845 0,63 0,21 

2019 0,85 1,4 100 0,85 0,64 0,21 

2020 0,855 1,4 100 0,855 0,64 0,21 

Bảng 3 1   CTRSH phát sinh từ công nghiệp huyện Núi Thành (2013-

2020) 

Năm 

Lượng 

CTR SH 

phát sinh 

t  khu 

dân cư 

(tấn/ngđ) 

Lượng 

CTR phát 

sinh t  

CN 

(tấn/ngđ) 

Tỉ lệ 

thu 

gom  

(%) 

Lượng 

rác  

xử lý 

(tấn ngđ  

Không 

nguy 

hại 

60% 

Nguy 

hại 

40% 

2013 70,46 3,52 100 3,52 2,11 1,41 

2014 71,06 3,55 100 3,55 2,13 1,42 

2015 71,56 3,58 100 3,58 2,15 1,43 
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2016 72,06 3,60 100 3,60 2,16 1,44 

2017 72,66 3,63 100 3,63 2,18 1,45 

2018 73,16 3,66 100 3,66 2,19 1,46 

2019 73,76 3,69 100 3,69 2,21 1,48 

2020 104,46 5.22 100 5.22 3,13 2,09 

 

Bảng 3 17  Tổng CTRSH thu gom của huyện Núi Thành đến năm 2020 

Năm 

Nguồn phát sinh (tấn ngày  

Tổng 
Khu dân 

cư 

Chợ, công 

cộng 
Y tế 

Công 

nghiệp 

2013 28,4 
 

6,4 0,62 2,11 37,53 

2014 33,7 6,4 0,62 2,13 42,85 

2015 37,5 6,5 0,62 2,15 46,77 

2016 44,6 6,4 0,63 2,16 53,79 

2017 51,7 6,5 0,63 2,18 61,01 

2018 58,9 6,6 0,63 2,19 68,32 

2019 63,2 6,6 0,64 2,21 72,65 

2020 89,3 9,4 0,64 3,13 102,47 
 

Khối lượng 

Trong vòng 8 năm từ 2013 - 2020 thì khối lượng CTRSH tăng 

gần 3,0 lần (từ 37, 3 đến 102,47 tấn/ngày)  Do đó, đòi hỏi cần có sự 

đầu tư về vật chất và nhân lực cho công tác thu gom và xử lý  

Thành phần 

Về thành phần CTRSH: dự báo thành phần h u cơ trong CTRSH 

sẽ giảm, thành phần CTR có thể tái chế được sẽ tăng lên, thành phần vô 

cơ, không có khả năng tái chế ổn định trong giai đoạn đến năm 2020  

b. Dự báo về nhu cầu vận chuyển 



13 

 

Giả sử mỗi xe chuyên d ng sẽ thực hiện thu gom 3 chuyến/ngày, 

3 0 ngày/năm tại v ng đồng bằng, miền biển (12 xã), và 2 

chuyến/ngày, 3 0 ngày tại khu vực miền núi; hệ số dung nạp là 1,2 lần 

thì ước tính số lượng xe chuyên d ng phải đầu tư đến năm 2020 ở 

huyện Núi Thành là 4 chiếc  

 

CHƯƠNG 4 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH 
 

4.1. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÂN LOẠI CTRSH 

4.1.1. Hướng dẫn cách phân loại CTRSH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4 1  Mô hình phân loại rác tại nguồn 

4.1.2. Hình thức áp dụng 

Cán bộ của công ty đô thị môi trường phối hợp với cán bộ 

phường, đoàn thanh niên, trường học tổ chức họp dân ở từng khu phố 

CTR sinh hoạt 

 

Nhóm chất thải có thể 

thu hồi, tái chế, tái sử 

dụng 

Carton, kim loại, thủy 

tinh, chất d o khác,… 

 

Bán cho người thu mua, 

ve chai, phế liệu 

Tái chế, hoặc tái sử dụng 

Nhóm chất thải h u 

cơ dễ phân hủy 

 

Lá cây, rau, thực 

phẩm dư thừa, xác 
động vật,… 

Làm 

phân 

vi 

sinh 

Hợp 

đồng 

đơn vị 

xử lý 

BCL 

Các loại rác khác (tro, 

gạch, sành, sứ …) 
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để giải thích cho người dân hiểu về nh ng khó khăn của huyện trong 

việc xử lý rác và lợi ích của việc PLRT  

  4.1.3. Tính toán chi phí thiết bị lưu trữ rác thải tại nguồn 

          Chi phí đầu tư cho th ng đựng rác = tổng số th ng (th ng) * giá 

thành (VNĐ/th ng) = (40219 * 2) * 3  000 = 2 81  330 000 (VNĐ) 

(giá thành th ng chứa rác 10L là 3  000 VNĐ)  

Chi phí đầu tư túi nilon = số túi nilon (túi/hộ) * số hộ (hộ) * 

thời gian đầu tư (tháng) * giá thành (VNĐ/túi) = 38 * 40 219 * 12 * 

200 = 3   7 972 800 (VNĐ)  

Vậy tổng chi phí đầu tư thùng và túi cho hộ gia đình = tổng chi 

phí đầu tư th ng + tổng chi phí đầu tư túi = 2 81  330 000 + 

3.667.972 800 =   483 302 800 (VNĐ)  

4.1.4. Đề xuất với công nghệ phân loại rác tại nguồn 

 Để người dân quen dần với phương thức đổ rác theo mô hình 

này, một lộ trình hướng dẫn các giai đoạn phân loại rác thải tải nguồn 

thông qua 3 giai đoạn tóm tắt như sau: 

Nội dung Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 

- Mục tiêu - Vận động người dân 

phân loại chất thải 

thành 2 loại: rác h u 

cơ dễ phân hủy và rác 

thải khó phân hủy   

- Tập cho người dân 

thói quen sử dụng 

bao nilon đổ rác 

một cách hợp vệ 

sinh. 

- Chuyển đổi 

phương thức thu 

gom từ th ng 

rác đặt trên 

đường phố sang 

thu gom trực 

tiếp bao rác 

nilon chứa rác  

- Phương 

thức đổ rác 

- Hộ dân sống ngoài 

mặt phố: rác h u cơ 

được tách nước, mang 

đến một số vị trí thu 

- Tương tự như đối 

với giai đoạn 1. 

Thời gian đầu, địa 

phương phát cho hộ 

- Từng bước 

giảm các th ng 

rác đặt trên 

đường phố  
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gom theo quy định  Sử 

dụng các th ng rác 

màu xanh đặt tại các vị 

trí hiện tại để thu gom 

rác vô cơ  

- Hộ dân sống trong 

hẽm: công nhân đi xe 

đẩy thu gom với 

thùng rác khác màu  

(th ng màu đen đựng 

rác h u cơ, th ng 

màu vàng đựng rác tái 

chế và màu xanh 

đựng các loại rác 

khác). 

- Các thùng thu gom 

rác h u cơ được đặt ở 

vị trí thích hợp và 

người dân có thể đổ 

rác hằng ngày  

dân 3 bao nilon bao 

màu đen chứa chất 

h u cơ, bao màu 

vàng đựng rác tái 

chế, bao màu xanh 

sẽ chứa rác vô cơ  

Sau 3 tháng, người 

dân  tận dụng các 

bao nilon cùng màu 

ban đầu để chứa 

rác. 

- Riêng đối với rác 

h u cơ, người dân 

có thể chứa vào bao 

nilon màu đen hoặc 

có thể chứa vào các 

th ng rác để chứa 

và mang đến vị trí 

đổ theo quy định  

Người dân chứa 

rác thải vào các 

bao nilon theo 

quy định ở giai 

đoạn 2, sau đó 

mang đến các vị 

trí tập kết trên 

đường phố để 

công ty VSMT 

thu gom. 

- Giới hạn thời 

gian đổ rác  

- Hộ dân sống 

trong kiệt hẽm 

như giai đoạn 2  

- Tần suất 

thu gom 

- Đến cuối giai đoạn 

này tần suất thu gom 

2 lần/tuần  

- Thu gom rác hẽm: 4 

lần/tuần với rác h u 

cơ; 2 lần/tuần với rác 

vô cơ  

- Thời gian   – 10 

giờ; từ 13 – 17 giờ  

- Như cuối giai 

đoạn 1  

 

- Rác h u cơ: 3 

lần/tuần; rác vô 

cơ 2 lần/tuần  

- Rác h u cơ tại 

các vị trí quy 

định: thu gom 

hằng ngày  

- Lịch thu gom: 

thực hiện lịch 
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- Thu gom rác h u cơ 

tại các vị trí quy định: 

từ 21 – 22 giờ hằng 

ngày. 

thu gom xen kẽ 

về không gian 

và thời gian  

- Đối với 

các nguồn 

khác 

- Rác thải từ các chợ: 

chứa 3 loại vào 3 

th ng có màu sắc 

khác nhau; thu gom 

hằng ngày  

- RTSH phát sinh từ 

các đơn vi sản xuất, 

kinh doanh dịch vụ, 

công sở, trường… 

- Rác sau phân loại đổ 

vào th ng rác đặt trên 

đường phố hoặc 

thông qua việc thu 

gom rác của công 

nhân trong các kiệt, 

hẽm  

- Rác các đơn vị kinh 

doanh quy mô lớn sẽ 

do công ty VSMT thu 

gom trực tiếp bằng xe 

cuốn ép  

- Khu vực công cộng: 

đặt các th ng rác màu 

đen, vàng và màu 

xanh. 

- Đối với một số 

đơn vị sản xuất kinh 

doanh, công sở, 

trường học quy mô 

nhỏ: sử dụng 

phương thức đổ rác 

như các hộ gia đình  

- Đối với các đơn vị 

sản xuất, kinh 

doanh quy mô lớn: 

do xe cuốn ép trực 

tiếp thu gom  

- Đối với các chợ, 

đề nghị Ban quản lý 

Chợ ban hành quy 

định mỗi chợ phải 

có khu vực thu gom 

rác thải. 

- Như giai đoạn 

2. 

 



17 

 

4.2. GIẢI PHÁP TÁI CHẾ 

Tăng cường thu hồi sản phẩm đã sử dụng để d ng lại cho c ng 

một mục đích, hoặc tìm ra một mục đích sử dụng khác  Tái sử dụng tập 

trung chủ yếu vào các loại chai đựng đồ uống, các loại bao bì vận 

chuyển thông qua khâu lưu thông dưới dạng đặt cọc để khép kín một 

chu trình: sản xuất – lưu thông – tiêu dùng – lưu thông – sản xuất  

4.3. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP THU GOM, VẬN CHUYỂN CTRSH 

4.3.1. Phương án thu gom CTRSH  

Sau khi phân loại rác tại các hộ gia đình, rác thải từ các hoạt 

động sinh hoạt của người dân đựng trong túi nilon  Phần phế liệu được 

người dân thu gom bán cho nh ng người mua phế liệu  Phần rác thải 

còn lại được buộc kín trong túi nilon khi đầy rác  Khi đến giờ thu gom 

rác, người dân đem rác để trước nhà, gần lề đường hoặc được thu gom 

trực tiếp tại chỗ cho vào các loại th ng đã được quy định  Sau đó, xe 

nén ép rác sẽ đến từng địa điểm để thu gom chở đến bãi chôn lấp   

  a.  ối v i các    tự  u n 

            Ở các xã, việc thu gom CTRSH do người dân và đơn vị chức 

năng ở xã tự thực hiện và hợp đồng với công ty đô thị môi trường để 

vận chuyển đến bãi chôn lấp theo định kỳ 2 lần/tuần  Để tăng cường 

hiệu quả hoạt động thu gom tại các xã, địa phương cần trang bị đầy đủ 

các trang thiết bị thu gom, đồng thời phải tổ chức và quản lý tốt hoạt 

động của các tổ tự quản thu gom tại các thôn  

b.  ối v i rác ở chợ 

Theo đặc tính về thành phần rác chợ thường có thành phần 

CHC cao, theo kết quả phân tích của trung tâm công nghệ và môi 

trường thành phần chất h u cơ trong rác chợ là 30,27   Vì vậy, 

phương thức quản lý lượng chất thải này là xử lý trực tiếp (không cần 

phân loại) tại bãi xử lý  
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 c.  ối v i rác th i y tế 

Rác thải y tế của các bệnh viện, trung tâm y tế chứa nhiều vi 

tr ng gây bệnh, có khả năng lây lan dịch bệnh cao  Vì vậy, tại đây 

chúng ta cần đặt th ng để thu gom: một th ng (màu đen) để thu 

CTRSH, một th ng (màu cam) để chất thải y tế nguy hại  Rác thải y tế 

nguy hại thì sẽ vận chuyển bằng xe chuyên d ng sang xử lý  

   4.3.2. Cải thiện hệ th ng trung chuyển, v n chuyển CTRSH 

Qua công tác khảo sát thực địa các địa phương, kết hợp với 

việc tính toán khoảng cách, cự ly vận chuyển đã lựa chọn được 178 vị 

trí dự kiến làm ĐTK, c ng với hệ thống   TTC rác góp phần quản lý 

CTR trên địa bàn huyện Núi Thành  

 4.3.3. Kế hoạch trang bị các phương tiện thu gom, v n 

chuyển CTRSH 

Để đáp ứng nhu cầu thu gom, vận chuyển đến năm 2020 cần 

mua thêm các thiết bị phục vụ cho nhu cầu này như sau:  

Bảng 4 4  Số lượng thiết bị thu gom, vận chuyển CTR 

STT Thiết bị 
2013 - 2020 

Yêu cầu Hiện có Bổ sung 

1 Th ng chứa rác 850 500 350 

2 Xe ép rác 2,  tấn 1 1 0 

3 Xe ép rác   tấn 6 2 4 
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4.4. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KỸ THUẬT XỬ LÝ 

4.4.1. Đề xuất giải pháp cải thiện, nâng cấp bãi chôn lấp chất 

thải rắn Tam Xuân 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4 9  Quy trình nâng cấp, cải thiện bãi chôn lấp Tam Xuân 2 

4.4.2. Giải pháp xử lý CTR bằng công nghệ sản xuất phân 

Compost 

 

 

 

 

1. Xử lý ô nhiễm trong 

bãi rác 

- Xử lý rác cũ, tận thu nguồn h u 

cơ  

-Xây dựng tường chống thấm 

ngang. 

- Bố trí kênh mương, giếng thu 

nước rỉ rác  

- Xử lý nước rỉ rác  

2. Phục hồi môi trường 

bãi rác 

- Phủ lớp sét chống thấm, vải địa 

kỹ thuật để tránh nước mưa thấm 

từ trên xuống  

- Phủ lớp đất trồng trên bề mặt các 

ô đã đầy, trồng cây xanh  

 

3  Quan trắc và đóng 

cửa bãi rác 

- Xây dựng hệ thống quan trắc chất 

lượng môi trường (mặt nước, nước 

ngầm, không khí) xung quanh bãi 

rác. 

4  Xây dựng hàng rào bảo vệ và quản lý chặt chẽ khu vực bãi 

rác ngăn ngừa đào bới rác  
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  Trải qua 77 ngày 

Nguyên liệu đầu vào Thành phẩm 

Rác thải sinh hoạt hằng 

ngày được thu gom lại 

Phân thành 2 loại Rác vô cơ Đổ lên xe 

Ủ phân 

Rác h u cơ cho vào th ng để làm phân 

Băm nhỏ đối với cọng rau bỏ chung với 

cơm thừa cá cặn. 

Rắc đều một lớp tro ở phía trên mặt (lớp tro 

có độ dày từ 2 – 5 cm) 

Kiểm tra độ ẩm 

(nếu quá ẩm ướt 

thì cần bổ sung 

thêm lượng tro) 

Đảo trộn 

Tùy theo thành phần rác 

h u cơ của từng gia 

đình mỗi ngày nhưng 

có thể ước lượng t  lệ 

tro/rác là khoảng 
0,5kg/1kg 

Giai đoạn lên men háo 

khí, lượng rác thải nhà 

bếp được bỏ vào liên 

tục trong vòng 16 ngày 

Thành phẩm 

Trải qua 

61 ngày  

Đây là giai đoạn ủ yếm 

khí 

Giai đoạn này không 

bỏ thêm nguyên liệu 

n a 
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4.5. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ KINH TẾ 

4.5.1. Phí thu được t  việc thu gom CTR 

M =  phí vệ sinh/tháng * số hộ = 12 000 *     7 = 80 004 000 VNĐ 

4.5.2. Xác định các chi phí cho hoạt động thu gom rác của 

huyện Núi Thành 

Tổng chi phí: C = CTL+ CPT + CBH + CVT + CXL + CBK 

Trong đó: 

CTL: Chi phí tiền lương đó là số tiền phải trả 

CPT: Chi phí cho phương tiện thu gom vận chuyển  

CBK: Chi phí BHYT, BHTN, khám ch a bệnh 

CVT: Chi phí vận chuyển rác thải về bãi chôn lấp tập trung 

CXL: Chi phí xử lý rác thải  

CBH: Chí phí bảo hộ lao động 

Vậy tổng các chi phí theo công thức:  

C = CTL+ CPT + CBH + CVT + CXL + CBK = 47.500.000 + 20.116.666 + 

810.000 + 7.600.000 + 9.600.000 + 42  00 000 = 127  2      VNĐ 

Như vậy chênh lệch thu chi: 

M – C = 80.004.000 – 127.626.666 = - 47.622.666 VNĐ 

4.5.3. Đánh giá hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển xử lý 

rác thải sinh hoạt 

Với mức tổng chi phí của hoạt động trên là: 127 12      VNĐ 

và tổng lượng rác thải sinh hoạt của huyện là: 37, 3 tấn/ngày. 

Vậy 1 tháng phí xả thải của một người là: 

0,1 9 tấn/tháng * 112 911 VNĐ/tấn = 19 0 8 VNĐ/tháng hộ 

So với mức phí hiện này là 12 000 VNĐ/tháng hộ  Như đã phân 

tích đánh giá ở trên việc áp dụng mức phí như hiện nay, so với mức phí 

mà ta đã tính thì thấp hơn và nhà nước đang phải hộ trợ cho công tác 

thung gom và xử lý CTR  
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KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Trong quá trình thực hiện luận văn tác giả đã tiến hành khảo sát 

thực trạng và nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý CTRSH tại huyện 

Núi Thành tỉnh Quảng Nam, qua đó có thể rút ra một số kết luận sau: 

1. Thực trạng quản lý CTRSH tại huyện Núi Thành năm 2013 

trung bình lượng CTRSH phát sinh là 30869 tấn/năm trong đó lượng 

CTRSH được công ty đô thị môi trường Quảng Nam thu gom chỉ mới 

37,53 tấn/ngày với t  lệ thu gom khoảng 40% so với lượng rác phát 

sinh. 

2. Dự báo đến năm 2020 khối lượng CTRSH cần thu gom của 

huyện Núi Thành gia tăng nhanh qua các năm  Trong vòng 8 năm từ 

2013 - 2020 thì khối lượng CTRSH tăng gần 3,0 lần  Do đó, đòi hỏi cần 

có sự đầu tư về vật chất và nhân lực cho công tác thu gom và xử lý  

3  Giải pháp quản lý CTRSH 

+ Luận văn cũng đã đề xuất, hướng dẫn và tính toán chi phí hỗ 

trợ trong việc phân loại CTRSH tại nguồn nhằm tái chế hiệu quả làm 

phân bón hoặc các vật liệu khác góp phần tạo ra kinh tế từ rác thải. 

+ Qua khảo sát thực tế tại 16 xã và 1 thị trấn tại huyện Núi 

Thành, luận văn đã đề xuất lựa chọn 178 điểm tập kết rác thải, 5 trạm 

trung chuyển để các đơn vị dịch vụ VSMT vận chuyển về các khu xử lý 

tập trung. Luận văn cũng đã đề xuất nhu cầu phương tiện vận chuyển, 

thùng chuyên dụng lưu gi  rác phục vục cho công tác giải quyết CTR 

đến năm 2020  
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+ Luận văn đã đề xuất một số mô hình thu gom và vận chuyển 

CRTSH phục vụ cho công tác giải quyết CTR trên địa bàn huyện Núi 

Thành. 

+ Trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay của huyện Núi 

Thành, để giải quyết vấn đề CTRSH, luận văn đã đề xuất giải pháp cải 

tiến thiết kế CTRSH tại bãi rác Tam Xuân 2 đến năm 2020  Đồng thời 

đã phân tích lợi ích của việc xây dựng mô hình ủ phân compost từ chất 

thải rắn sinh hoạt và đề xuất mô hình ủ phân compost quy mô hộ gia 

đình có khả năng áp dụng được tại huyện Núi Thành  

+ Luận văn cũng đã đề xuất mức phí cho hoạt động thu gom và 

xử lý CTRSH tại huyện Núi Thành góp phần định hướng cho việc thu 

phí và dự tr  kinh phí hỗ trợ của nhà nước  

2. KIẾN NGHỊ 

1  Tăng cường nhận thức cho cán bộ và nhân dân về bảo vê môi 

trường  Cần có cán bộ chuyên trách về vệ sinh môi trường ở cấp cơ sở, 

nâng cao năng lực quản lý rác thải từ cấp huyện đến cấp xã  

2   BND huyện cần tiến hành xây dựng xây dựng hệ thống thu 

gom và ô chôn lấp CTRSH tại bãi rác để giải quyết triệt để vấn đề ô 

nhiễm CTR trên địa bàn  

3  Phòng tài nguyên và môi trường huyện, xã cần kết hợp với các 

cơ quan, tổ chức đoàn thể như Hội nông dân, Hội Phụ n … thực hiện 

công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen thải chất 

thải trực tiếp ra môi trường, đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng gây ô nhiễm 

môi trường  

4  Đội công tác thu gom thực hiện nghiêm túc các quy định của 

pháp luật liên quan đến các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý 
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CTRSH; Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng, hiệu 

quả thu gom, vận chuyển xử lý CTRSH   

   Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho người dân như việc phân phát 

các th ng rác cho mỗi hộ gia đình để công việc phân loại được thuận 

lợi và nhà nước thu mua lại sản phẩm có thể tái chế  

 

 

 

 

 

 


