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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Thực trạng công tác quản lý chất thải y tế nguy hại tại thành phố 

Đà Nẵng như sau:  

Chất thải y tế nguy hại có hai dạng rắn và lỏng; 

Chất thải y tế nguy hại dạng lỏng được các cơ sở y tế xử lý cục bộ 

trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành 

phố; 

Chất thải y tế nguy hại dạng rắn: công tác thu gom, phân loại, lưu 

giữ chất thải rắn y tế nguy hại (CTRYTNH) còn một số tồn tại như 

việc phân loại tại nguồn CTRYTNH chưa đồng bộ và triệt để theo 

quy định; thiết bị phân loại chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; hầu hết các 

trạm y tế xã/phường, các phòng khám quy mô nhỏ chưa thực hiện 

quản lý chất thải y tế một cách nghiêm ngặt;  

Do đó, vấn đề ưu tiên giải quyết hiện nay là CTRYTNH. Để có 

cái nhìn tổng thể về hiện trạng quản lý CTRYTNH trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng, từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản 

lý, qua đó góp phần giảm thiểu các yếu tố nguy hại đến sức khỏe con 

người và môi trường của CTRYTNH, tôi chọn đề tài “Đánh giá hiện 

trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế nguy hại 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu của mình. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Nhằm giảm thiểu tối đa các yếu tố nguy hại đến sức khỏe con 

người và môi trường của CTRYTNH, từ đó góp phần bảo vệ sức 

khỏe cho nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng xung quanh. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

3.1. Ý nghĩa khoa học 
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Đưa ra được bức tranh tổng quan về công tác quản lý chất thải rắn 

y tế nguy hại trên địa bàn thành phố;  

Xác định những tồn tại cần khắc phục, giải quyết trong công tác 

quản lý chất thải rắn y tế nguy hại của thành phố Đà Nẵng; 

Đây là nguồn tài liệu tham khảo cho các cơ quan lập pháp, hành 

pháp xem xét thực trạng để đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y 

tế nguy hại phù hợp.  

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Giúp các nhà quản lý môi trường, y tế đưa ra giải pháp quản lý, 

tham mưu hoạch định các chính sách trên lĩnh vực này tốt hơn. 

4. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

+ 149 cơ sở y tế và 01 đơn vị thu gom, xử lý CTRYTNH trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. 

+ Công tác quản lý CTRYTNH trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

4.2. Nội dung nghiên cứu  

+  Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế nguy hại 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

+ Đề xuất giải pháp quản lý CTRYTNH trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng 

4.3. Phạm vi nghiên cứu 

Công tác quản lý chất thải rắn y tế nguy hại của 149 cơ sở y tế và 

công tác thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý CTRYTNH của Công 

ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. 

5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

5.1. Phương pháp thu thập số liệu, dữ liệu 

5.2. Phương pháp khảo sát thực tế, điều tra 
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- Khảo sát thực tế, điều tra khối lượng, công tác quản lý chất thải 

rắn y tế nguy hại của 149 cơ sở y tế. 

- Khảo sát thực tế, điều tra công tác thu gom, vận chuyển, lưu giữ 

và xử lý CTRYTNH của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng. 

5.3. Phương pháp phân tích tổng hợp và xử lý số liệu 

- Dựa vào các số liệu điều tra, khảo sát thực tế để đánh giá hiện 

trạng quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

5.4. Phương pháp ước tính, dự báo 

Căn cứ khối lượng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh hiện tại, 

chiến lược phát triển ngành y tế tại Đà Nẵng đến năm 2020 để dự báo 

lượng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh đến năm 2020. 

5.5. Phương pháp nghiên cứu giải pháp 

Dựa vào số liệu đánh giá hiện trạng, các tồn tại trong công tác 

quản lý chất thải rắn y tế nguy hại của các cơ sở phát sinh và cơ sở 

xử lý để đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. 

5.6. Phương pháp chuyên gia 

Lấy ý kiến góp ý của chuyên gia về nội dung đánh giá hiện trạng 

và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

6. Cấu trúc của luận văn 
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Chƣơng 1 - TỔNG QUAN 

1.1. Tổng quan về chất thải rắn y tế nguy hại 

1.1.1 Các khái niệm 

a) Chất thải y tế 

b) Quản lý chất thải y tế: 

1.1.2 Phân định chất thải y tế  

1.1.3 Phân loại chất thải y tế: 

1.1.4 Đặc tính của chất thải y tế nguy hại 

1.1.5 Ảnh hưởng của chất thải y tế  

1.1.6 Khối lượng và thành phần chất thải y tế  

a) Khối lượng CTRYT phát sinh 

b) Thành phần của CTRYT  

1.2 Hiện trạng quản lý CTRYT  

1.2.1 Hiện trạng quản lý CTRYT trên thế giới  

a) Công tác thu gom, vận chuyển  

b) Công tác xử lý CTRYT 

1.2.2 Hiện trạng quản lý CTRYT tại Việt Nam  

a) Công tác phân loại, thu gom, vận chuyển 

b) Công tác xử lý 

1.2.3 Hiện trạng quản lý CTRYT tại Đà Nẵng  

a) Tổng quan về hoạt động của các cơ sở y tế trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

Theo thống kê của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng (tháng 6/2016): 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 715 cơ sở y tế, bao gồm: 22 

Bệnh viện, 07 Trung tâm y tế quận/huyện, 06 Trung tâm dịch vụ y tế 

(cấp cứu, pháp y,…), 57 Trạm y tế xã/phường và 624 phòng khám tư 

nhân.  
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b) Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRYT 

Phần lớn các bệnh viện và cơ sở y tế hợp đồng với Công ty Cổ 

phần MTĐT Đà Nẵng thu gom, vận chuyển và xử lý CTRYTNH, 

phương pháp xử lý là phương pháp đốt tại bãi rác Khánh Sơn. 

1.3 Giới thiệu một số phƣơng pháp xử lý CTRYT 

1.3.1 Phương pháp nhiệt 

1.3.2 Phương pháp hóa học 

1.3.3 Phương pháp chôn lấp 

1.4 Một số văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến CTRYT 
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Chƣơng 2 - ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

149 Cơ sở phát sinh chất thải y tế và 01 đơn vị xử lý CTRYT. 

2.2. Nội dung nghiên cứu  

2.2.1.  Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế 

nguy hại trên địa bàn thành phố. 

a) Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng công tác quản lý 

CTRYTNH tại một số cơ sở y tế với loại hình: Bệnh viện, Trung tâm y 

tế quận/huyện, Trung tâm dịch vụ y tế, Trạm y tế xã/phường, Phòng 

khám tư nhân 

b) Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng công tác xử lý 

CTRYTNH của Công ty CP MTĐT Đà Nẵng tại bãi rác Khánh Sơn 

2.2.2. Đề xuất giải pháp quản lý CTRYTNH trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu  

2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu, dữ liệu 

2.3.2. Phương pháp khảo sát thực tế, điều tra 

2.3.3. Phương pháp phân tích tổng hợp và xử lý số liệu 

2.3.4. Phương pháp ước tính, dự báo 

2.3.5. Phương pháp nghiên cứu giải pháp 

2.3.6. Phương pháp chuyên gia 
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Chƣơng 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế nguy hại 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

3.1.1 Hiện trạng công tác phân loại, thu gom, lưu giữ 

CTRYTNH 

a) Khối lượng CTRYTNH phát sinh, thu gom, xử lý 

Bảng 3.1. Khối lượng CTRYTNH phát sinh trên địa bàn Tp. Đà Nẵng 

STT Loại hình 

Khối 

lƣợng 

(kg/tháng) 

Xử lý (kg/tháng) 

Công ty 

CP 

MTĐT Đà 

Nẵng xử 

lý 

Không 

hợp đồng 

xử lý 

1 22 Bệnh viện 21.900 21.900  

2 
7 Trung tâm y tế 

quận/huyện 
1.836 1.836  

3 
06 Trung tâm dịch 

vụ y tế 
244 244  

4 
28 Trạm y tế xã 

phường 
235 235  

5 

86 phòng khám 

(28 cơ sở không 

phát sinh 

CTRYTNH, 58 cơ 

sở có phát sinh) 

555 
360 (15 cơ 

sở) 

195 

(43 cơ sở) 

Tổng khối lượng CTRYTNH thu gom, xử lý năm 2015 là 261 tấn 
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và 06 tháng đầu năm 2016 là 162 tấn, tương đương khoảng 27 

tấn/tháng. 

Tác giả ước tính lượng CTRYTNH phát sinh từ các phòng khám 

trên địa bàn thành phố chưa được thu gom xử lý như sau: 

281 cơ sở  * 3 kg/lần * 2 lần/tháng = 1.686 kg/tháng 

b) Công tác phân loại CTRYTNH 

+ Tình hình phân loại CTRYTNH tại các cơ sở y tế 

Bảng 3.3. Công tác phân loại CTRYTNH trên địa bàn Tp. Đà Nẵng 

TT Loại hình 
Tổng số 

cơ sở 

Tình hình thực hiện phân 

loại CTRYTNH (cơ sở) 

Đã phân 

loại 

Chƣa phân 

loại 

1 Bệnh viện 22 22 0 

2 Trung tâm y tế 

quận/huyện 

7 7 0 

3 Trung tâm dịch vụ 

y tế 

6 6 0 

4 Trạm y tế xã 

phường 

28 28 0 

5 Phòng khám tư 

nhân 

86 15 71 (43 cơ 

sở có phát sinh 

CTRYTNH 

nhưng không 

phân loại, 28 

cơ sở không 

phát sinh 

CTRYTNH 
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+ Bao bì, dụng cụ phân loại CTRYTNH tại các cơ sở y tế 

- Túi đựng CTRYT  

Do có 28 cơ sở phòng khám chuyên khoa: nội, mắt, tai mũi họng, 

phục hồi chức năng) không phát sinh CTRYT nên không xem xét 

đánh giá việc tuân thủ về bao bì, dụng cụ phân loại CTRYTNH. Số 

cơ sở y tế đánh giá là 121 cơ sở. 

Bảng 3.4. Tỷ lệ tuân thủ các tiêu chí về túi đựng CTRYTNH tại 

các cơ sở y tế được khảo sát 

TT Nội dung quan sát 

Số cơ sở y tế (n = 121) 

Đạt 
Tỷ lệ 

(%) 

Không 

đạt 
Tỷ lệ (%) 

1 
Màu sắc đúng quy 

định 
78 64,46 43 35,54 

2 
Thành túi dày đúng 

quy định 
35 28,92 86 71,08 

3 

Có vạch báo 3/4 và 

dòng chữ theo quy 

định 

35 28,92 86 71,08 

4 
Có biểu tượng theo 

quy định 
35 28,92 86 71,08 

Qua kết quả cho thấy 64,46% đơn vị được khảo sát sử dụng túi có 

màu sắc đúng quy định. Tuy nhiên, có đến 71,08% các cơ sở y tế sử 

dụng loại bao bì thông thường nên không đáp ứng được các yêu cầu 

theo quy định.  

- Thùng đựng CTRYT 
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100% các cơ sở y tế sử dụng loại thùng chứa CTRYT có nắp đậy; 

chỉ có 28,92% số cơ sở y tế có màu sắc thùng đựng CTRYT đúng 

quy định. 

Có đến 71,08% số cơ sở y tế trang bị thùng chứa CTRYT không 

có vạch báo 3/4 và dòng chữ "không được đựng quá vạch này" theo 

quy định; không ghi xuất xứ khoa/phòng trên các túi CTRYT chứa 

bên trong thùng. Đặc biệt, 100% số cơ sở y tế không in biểu tượng 

theo quy định lên các thùng CTRYT tại đơn vị.  

c) Công tác thu gom CTRYTNH 

+ Tần suất thu gom  

- Tần suất thu gom CTRYTNH trong nội bộ cơ sở y tế:  

 Tại các Bệnh viện lớn (Bệnh viện phụ sản nhi, Bệnh viện Đà 

Nẵng): tần suất thu gom 2-3 lần/ngày. 

 Tại Trung tâm y tế quận/huyện, Trung tâm dịch vụ y tế và 

các Bệnh viện khác: tần suất thu gom là 1 lần/ngày. 

 Tại Trạm y tế xã/phường, các phòng khám tư nhân là 2 -3 

ngày/lần. 

- Tần suất thu gom CTRYTNH của Công ty CP MTĐT Đà Nẵng 

để chuyển đi xử lý như sau: 

 51/121 cơ sở (Bệnh viện, Trung tâm y tế quận/huyện, Trung 

tâm dịch vụ y tế, , 01 Trạm y tế xã Hòa Nhơn, 15 phòng khám tư 

nhân) thu gom với tần suất 1-3 lần/tuần. 

 27/121 cơ sở (Trạm y tế xã/phường) thu gom với tần suất 2 

lần/tháng. 

 43/121 cơ sở tự thu gom, bỏ vào thùng rác công cộng. 

+ Quy định về tuyến đƣờng và thời gian thu gom:  

- 35/121 cơ sở có quy định về tuyến đường và thời gian thu gom. 
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- CTRYTNH phát sinh tại các Trạm y tế phường của 04 quận: Sơn 

Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Thanh Khê không có hợp đồng xử lý chất thải 

y tế nguy hại với Công ty CP MTĐT Đà Nẵng để thu gom, xử lý. Cán 

bộ hộ lý hoặc nhân viên y tế của các Trạm y tế định kỳ 2 lần/tháng sẽ 

chuyển CTRYTNH lên Nhà lưu chứa CTRYTNH của các Trung tâm y 

tế quận/huyện để Công ty CP MTĐT Đà Nẵng thu gom, xử lý. 

- CTRYTNH phát sinh từ các Trạm y tế huyện Hòa Vang đã hợp 

đồng với Công ty CP MTĐT Đà Nẵng thu gom, vận chuyển, xử lý 

với tần suất 2 lần/tuần. CTRYTNH được thu gom, tập trung theo 

Cụm như sau: 

 Trạm y tế 02 xã Hòa Tiến, Hòa Phước vận chuyển về Trạm y 

tế xã Hòa Châu. 

 Trạm y tế xã Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Liên vận chuyển về 

Trạm y tế xã Hòa Sơn. 

 Trạm y tế xã Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Khương, Hòa Phú 

vận chuyển về Trung tâm y tế huyện Hòa Vang 

d) Công tác lưu giữ CTRYTNH 

- Có 35/149 cơ sở (tất cả Bệnh viện, TTYT quận/huyện, Trung 

tâm dịch vụ y tế) có nhà lưu chứa hoặc thùng chứa CTRYTNH. 

35/35 cơ sở có diện tích nhà lưu chứa hoặc đủ thùng chứa để lưu giữ 

CTRYTNH phát sinh trong 2-3 ngày.  

- Có 86/149 cơ sở (28 Trạm y tế xã/phường, 58 phòng khám tư 

nhân) không có khu vực lưu giữ CTRYTNH riêng biệt, CTRYTNH 

phát sinh được lưu chứa trong thùng. 

- Có 28/149 cơ sở (phòng khám tư nhân phát sinh CTRYTNH 

phát sinh ít, không đáng kể) không có thùng chứa riêng CTRYTNH, 

chỉ có thùng chứa CTR sinh hoạt. 
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- Khu vực lưu giữ CTRYTNH của 100% cơ sở y tế không trang bị 

vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng, thiết bị phòng 

cháy chữa cháy theo quy định tại Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-

BTNMT. 

- 6/149 cơ sở y tế có trang bị máy lạnh tại khu vực lưu giữ 

CTRYTNH. Trong đó: 2/6 cơ sở là Trạm y tế xã: Hòa Châu, Hòa 

Phước vận hành thường xuyên thiết bị thùng lạnh chứa CTRYTNH, 

4/6 cơ sở vận hành không thường xuyên kho lạnh chứa CTRYTNH 

(Bệnh viện Hoàn Mỹ, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí, Bệnh viện ung thư, 

Bệnh viện Phụ sản nhi). 

- Vị trí đặt thùng chứa CTRYTNH (thùng lạnh) tại Trạm y tế 02 

xã: Hòa Châu và Hòa Sơn đặt tại cầu thang, khu vực đón tiếp bệnh 

nhân đến khám. Do đó, vị trí tập kết chất thải này không phù hợp.  

Tần suất thu gom CTRYTNH hiện nay của Công ty CP MTĐT Đà 

Nẵng chưa đảm bảo theo quy định. 

3.1.2 Hiện trạng công tác vận chuyển, xử lý CTRYTNH 

a) Hiện trạng công tác vận chuyển CTRYT tại thành phố Đà Nẵng 

Công ty CP MTĐT Đà Nẵng sử dụng xe Hyundai loại 2,5 tấn, 

biển kiểm soát 43C-019.30 (sau đây gọi là xe Bảo ôn) có gắn hệ 

thống GPS để thu gom CTRYTNH tại các cơ sở đã hợp đồng với 

Công ty. 

Kích thước bao của xe (mm): chiều dài: 6.670, chiều cao: 2.060, 

chiều rộng: 2.305. 

b) Hiện trạng công tác xử lý CTRYTNH tại Đà Nẵng 

Công tác xử lý CTRYTNH của Đà Nẵng hiện do Công ty Cổ phần 

MTĐT Đà Nẵng thực hiện đốt bằng lò đốt công suất 200 kg/giờ  nằm 

trong Khu xử lý chất thải nguy hại – Bãi rác Khánh Sơn, phường Hoà 

Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

+ Hiện trạng công tác lƣu giữ, xử lý CTRYTNH 
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- Công tác lưu giữ CTRYTNH 

CTRYTNH sau khi được thu gom về khu xử lý của Công ty Cổ 

phần MTĐT Đà Nẵng được lưu chứa trong các thùng chứa 240 lít tập 

kết tại khu vực bên cạnh lò đốt.  

- Công tác xử lý CTRYTNH 

 Khối lượng CTRYTNH xử lý 

Từ năm 2009 đến nay, khối lượng CTRYTNH không ngừng tăng 

lên qua các năm, theo tính toán năm 2009 lượng CTRYTNH xử lý 

trung bình khoảng 1 tấn/ngày thì đến năm 2014, lượng CTRYTNH 

xử lý đã tăng lên khoảng 1,6 tấn/ngày, tốc độ gia tăng khoảng 

10%/năm. 

 Quy trình xử lý và chất lượng khí thải lò đốt 

Công nghệ xử lý khí thải lò đốt ST-200 được thực hiện thông qua 

các công đoạn làm nguội nhanh và tháp hấp thụ. 

Sau khi qua tháp hấp thụ, nhiệt độ trong khói thải đã giảm xuống 

còn 250-300
0
C trước khi thoát ra môi trường qua ống khói cao 20m. 

Hiện nay hệ thống xử lý khói thải lò đốt không có hệ thống quan 

trắc tự động, công tác quan trắc được thực hiện thụ động 03 tháng/lần. 

Qua kết quả quan trắc cho thấy hầu hết các thời điểm quan trắc 

khí thải lò đốt chất thải đạt QCVN hiện hành, tuy nhiên một vài thời 

điểm quan trắc cho thấy chất lượng khí thải vượt QCVN hiện hành 

với các thông số nhiệt độ, NO2. 

 Quy trình xử lý và chất lượng nước thải phát sinh 

Nước thải từ tháp hấp thụ được thu gom về hệ thống xử lý theo 

công nghệ giải nhiệt, lắng cặn và điều chỉnh pH trước khi được bơm 

tuần hoàn sử dụng lại. 

 Hiện trạng bảo quản, xử lý xỉ tro 

Hiện nay, Công ty Cổ phần MTĐT Đà Nẵng không duy trì công 

tác đóng rắn mà thực hiện lưu chứa CTNH vào bao nilong (mỗi bao 
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có khối lượng từ 10 – 20 kg) rồi lưu chứa tại hộc lưu chứa chất thải 

nguy hại.  

Do bao nilong không phải là thiết bị chuyên dụng để lưu chứa 

chất thải nguy hại, không bền vững với điều kiện thời tiết nên sau 

một thời gian lưu chứa các túi nilong bị rách, mục nát, xỉ tro đổ tràn 

ra ngoài túi. Nguy cơ các kim loại nặng trong xỉ tro theo nguồn nước 

ra nguồn tiếp nhận. 

+ Đánh giá hiện trạng, các tồn tại hiện nay đối với công tác 

lƣu giữ, xử lý CTRYTNH 

- Khu lưu giữ:  

Hiện nay, khu xử lý CTRYT của Công ty Cổ phần MTĐT Đà 

Nẵng chưa có khu lưu giữ theo quy định tại mục 6b Thông tư số 

58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường.  

- Lò đốt:  

 Nhiệt độ lò đốt: Về cơ bản, các thông số thiết kế của lò đốt ST-

200 đáp ứng được các quy định tại QCVN 02:2012/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế. 

 Thời gian lưu cháy chưa đảm bảo 

Với thể tích buồng đốt sơ cấp 1,76m
3
 thì thời gian lưu khói t = 

0,614 giây, chưa đáp ứng được QCVN 02:2012/BTNMT (t  2s). 

- Hệ thống xử lý nước thải từ quá trình xử lý khí thải: 

Hiện nay, hệ thống xử lý nước thải từ quá trình xử lý khí thải hầu 

hết được vận hành thủ công, không có thiết bị đo đạc và điều chỉnh 

pH theo yêu cầu. 

Các thiết bị pha chế và cung cấp nước vôi cho hệ thống được thực 

hiện thủ công và không được thực hiện thường xuyên. 

- Công tác bảo quản, xử lý xỉ tro 
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Việc đóng rắn xỉ tro trước khi đưa vào hộc chứa CTNH là một 

trong những yêu cầu bắt buộc trong quá trình vận hành lò đốt CTNH. 

Tuy nhiên hiện nay, hộc chôn lấp CTNH Công ty Cổ phần MTĐT 

Đà Nẵng mới đầu tư mái che chưa được đưa vào sử dụng. 

c) Hiện trạng công tác quản lý CTRYTNH 

+ Công tác đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH 

Bảng 3.2. Kết quả điều tra về việc cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải 

CTNH tại các cơ sở y tế 

TT Cơ sở y tế 
Tổng số cơ 

sở y tế 

Sổ đăng ký chủ nguồn 

thải CTNH 

Có Không 

1 Bệnh viện 22 21 1 

2 
Trung tâm dịch 

vụ y tế 
6 3 3 

3 
Trung tâm y tế 

quận/huyện 
7 7 0 

4 
Trạm y tế 

xã/phường 
28 0 28 

5 Phòng khám 86 1 85 

Tổng cộng 149 32 117 

+ Việc giao nhận chất thải. 

Bảng 3.3. Kết quả điều tra về việc lập sổ giao nhận CTRYTNH tại các 

cơ sở y tế 

STT Loại hình 
Số 

lƣợng 

Lập sổ chuyển giao chất thải 

Có Không 

1 

Bệnh viện tuyến 

Trung ương, 

tuyến tỉnh và tư 

22 22 0 
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nhân 

2 
Trung tâm y tế 

quận/huyện 
7 7 0 

3 
Trung tâm dịch 

vụ y tế 
6 5 

1 (Trung tâm 

Pháp y) 

4 
Trạm y tế xã 

phường 
28 1 

27 (Công ty CP 

MTĐT Đà Nẵng 

thu khoán tại 14 

Trạm y tế) 

5 
Phòng khám tư 

nhân 
86 0 

86 (Công ty CP 

MTĐT Đà Nẵng 

thu khoán tại 15 

Phòng khám) 

Tổng cộng 149 35 114 

+ Việc tìm hiểu văn bản quy định về quản lý chất thải y tế 

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lớp tập huấn cho tất cả các 

cơ sở y tế, đồng thời các bác sĩ làm việc tại các Bệnh viện mở Phòng 

khám để khám chữa bệnh nên các Phòng khám đều biết quy định về 

việc phân loại, xử lý CTRYTNH.  

3.2. Dự báo lƣợng CTRYTNH phát sinh trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng đến năm 2020 

3.2.1. Lượng CTRYTNH phát sinh trung bình ngày 

a) Lượng CTRYTNH phát sinh trung bình/giường bệnh hiện nay 

theo tuyến tại Đà Nẵng  
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Bảng 3.45. Kết quả tính toán lượng CTRYTNH phát sinh theo 

giường bệnh 

Tuyến 
Lƣợng CTRYTNH phát 

sinh (kg/gb/ngày) 

Lƣợng CTRYTNH 

phát sinh (kg/gb/ngày) 

Trung ương 

2748 (kg/tháng)/1690 

giường bệnh/30 ngày = 

0,054 

0,16 

Tỉnh 

14.400 (kg/tháng)/ 3492 

giường bệnh/30 ngày = 

0,13 

0,14 

Quận/huyện 
1836 (kg/tháng)/1130 

giường/30 ngày = 0,054 
0,11 

BV ngoài 

công lập 

4752 (kg/tháng)/834 

giường/30 ngày = 0,19 

 

b) Lượng CTRYTNH phát sinh trung bình tại Trung tâm dịch vụ y 

tế, Trạm y tế xã/phường và các phòng khám là: 

Trung tâm dịch vụ y tế = 244 kg/tháng/6 Trung tâm = 1,3 kg/ngày 

Trạm y tế xã phường =  320 kg/tháng / 28 Trạm y tế =  11,42 

kg/tháng = 0,38kg/ngày. 

Phòng khám =565 (kg/tháng) / 58 phòng khám = 9,74 kg/tháng = 

0,32 kg/ngày. 

3.2.2 Xác định số giường bệnh/ số cơ sở y tế năm 2020. 

Bảng 3.5. Số giường bệnh của các cơ sở y tế năm 2020 

TT Phân tuyến Số giƣờng bệnh  KH năm 2020 

1 Tuyến trung ương 2200 

2 Tuyến tỉnh 4933 

3 Tuyến quận/huyện 1300 
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4 Tuyến phường/xã 500 

5 
Bệnh viện ngoài 

công lập 
878 

Bảng 3.6. Khối lượng CTRYTNH phát sinh ước tính đến năm 2020 

TT  
Phân 

tuyến 

Số cơ 

sở 

Quy mô 

dự kiến 

(giƣờng 

bệnh) 

Chỉ tiêu phát 

sinh CTRYT 

nguy hại 

(kg/gb/ngày) 

CTRYT 

nguy hại 

phát sinh 

(kg/ngày) 

1 
BV Trung 

ương 
5 2200 0,054 118,8 

2 BV tỉnh 12 4933 0,13 641,29 

3 BV huyện 7 1300 0,054 70,2 

4 
BV tư 

nhân 
8 878 0,19 166,82 

5 
Tuyến 

phường xã 
57  

0,38 

kg/ngày/trạm 
21,66 

6 

Phòng 

khám tư 

nhân 

600  

0,32 

kg/ngày/phòng 

khám 

192 

 Tổng 689 9311   1210,77 

3.3. Đề xuất giải pháp quản lý CTRYTNH trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

3.3.1 Công tác phân loại, lưu giữ, giao nhận CTRYTNH  

a) Công tác phân loại 

Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế, đặc biệt là các phòng khám tư 

nhân thực hiện phân loại, thu gom theo quy định tại Thông tư số 

58/2015/TTLT-BYT-BTNMT. 

b) Công tác lưu giữ 
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Các cơ sở y tế tăng cường kinh phí để thực hiện đầu tư bao bì, thiết 

bị lưu chứa CTRYTNH (Bao bì, thiết bị lưu chứa CTRYTNH hiện nay 

chỉ mới đáp ứng cơ bản về vấn đề màu sắc, chưa đáp ứng: thành túi 

dày; có vạch báo 3/4 và dòng chữ; có biểu tượng theo quy định). 

Đề nghị 35 cơ sở y tế (Bệnh viện, Trung tâm y tế quận/huyện, 

Trung tâm dịch vụ y tế) trang bị vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc 

mùn cưa), xẻng tại nhà lưu giữ CTRYTNH để sử dụng trong trường 

hợp rò rỉ, đổ tràn chất thải y tế nguy hại ở dạng lỏng và thiết bị phòng 

cháy chữa cháy theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng 

cháy chữa cháy. 

Xây dựng nhà lưu giữ CTRYTNH cho Trạm y tế xã/phường đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.  

Đối với các phòng khám có diện tích nhỏ: cần bố trí thiết bị lưu 

chứa như thùng thiếc có nắp đậy để chứa chất thải, tránh để 

CTRYTNH dưới sàn nhà làm phát sinh nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh, 

mất mỹ quan. 

c) Việc giao nhận chất thải. 

Đề nghị 27 Trạm y tế xã/phường, các phòng khám tư nhân thực 

hiện lập Sổ giao nhận chất thải YTNH theo quy định tại phụ lục 8 

Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT 

3.3.2. Công tác vận chuyển, xử lý CTRYTNH 

a) Công tác vận chuyển 

Đề nghị UBND 04 quận/huyện trên yêu cầu các Trạm y tế 

xã/phường chấm dứt việc vận chuyển chất thải y tế đến các điểm tập 

kết như hiện nay khi chưa được UBND thành phố phê duyệt Kế 

hoạch thu gom, vận chuyển chất thải theo quy định. 

Đối với công tác thu gom, vận chuyển CTRYTNH của Công ty CP 

MTĐT Đà Nẵng hiện nay vẫn chưa có phương án kiểm soát để tránh 
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trường hợp thu gom vận chuyển chất thải phóng xạ. Do đó việc đầu tư 

thiết bị đo tia phóng xạ trên phương tiện vận chuyển là cần thiết. 

b) Công tác xử lý 

+ Về việc hợp đồng xử lý CTRYTNH 

 Đề nghị Trung tâm y tế 04 quận: Sơn Trà, Liên Chiểu, Thanh 

Khê, Cẩm Lệ hợp đồng với Công ty CP MTĐT Đà Nẵng để thu gom 

CTRYTNH tại Trạm y tế các xã phường. 

 Các cơ sở y tế đã hợp đồng với Công ty CP MTĐT Đà Nẵng 

để thu gom, vận chuyển, xử lý CTRYTNH nhưng tần suất thu gom 

không hợp lý nên phải điều chỉnh lại Hợp đồng thu gom chất thải y tế 

với Công ty CP MTĐT Đà Nẵng. 

 Trung tâm y tế huyện Hòa Vang điều chỉnh hợp đồng với 

Công ty CP MTĐT Đà Nẵng để Công ty CP MTĐT Đà Nẵng thu 

gom CTRYTNH tại Trạm y tế các xã. 

 Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận/huyện thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường, yêu cầu 

các đơn vị trên thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại cơ sở, 

hợp đồng xử lý CTRYTNH. 

+ Kho lƣu chứa CTRYTNH của Công ty CP Môi trƣờng đô 

thị Đà Nẵng 

Để kho lưu chứa chất thải y tế đáp ứng việc lưu chứa chất thải y tế, 

trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, rãnh thu nước chảy tràn, tác 

giả đề xuất xây dựng kho có diện tích 30 m
2
. 

+ Lò đốt chất thải nguy hại 

Nên sử dụng sinh khối (củi, lá cây, rác hữu cơ khô,…) bổ sung 

vào lò đốt cùng với dầu DO. Đến khi lò đạt nhiệt độ theo yêu cầu 

mới tiến hành nạp CTRYTNH. 
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Điều chỉnh lượng rác nạp vào lò để đảm bảo thời gian lưu cháy 2s 

theo quy định. 

Đầu tư thiết bị pha chế và cung cấp nước vôi hoạt động hoàn toàn 

tự động thông qua các thiết bị đầu dò pH của nước trước khi cung 

cấp cho hệ thống xử lý khí thải.  

Không đề xuất giải pháp xử lý chất thải tại các cơ sở y tế. 

+ Công tác bảo quản và xử lý xỉ tro 

 Thực hiện đóng rắn xỉ tro 

Trước khi đưa xỉ tro vào khu chôn lấp an toàn là hộc rác nguy hại 

thuộc bãi rác Khánh Sơn phải thực hiện đóng rắn xỉ tro. 

 Khu chôn lấp chất thải nguy hại 

Khi hoàn thành công tác đầu tư hộc lưu chứa CTNH, Công ty Cổ 

phần MTĐT Đà Nẵng cần thực hiện đóng rắn toàn bộ xỉ tro hiện tại tại 

hộc chôn lấp CTNH và di chuyển vào lưu chứa bên trong ô lưu chứa. 

Đối với xỉ tro mới phát sinh trong quá trình xử lý CTRYTNH cần tiến 

hành đóng rắn rồi lưu chứa vào ô lưu chứa CTNH theo quy định. 

3.3.3. Công tác quản lý CTRYTNH 

+ Đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH. 

Các cơ sở y tế có phát sinh loại CTNH chưa đăng ký thì yêu cầu 

cơ sở y tế thực hiện báo cáo điều chỉnh và thực hiện phân loại, xử lý 

toàn bộ CTRYTNH theo quy định. 

+ Xây dựng Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý CTRYTNH 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng:  

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y 

tế xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý CTYTNH trên địa 

bàn thành phố và trình UBND thành phố phê duyệt. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đề tài đã thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá hiện 

trạng công tác thu gom, phân loại, lưu giữ, thực hiện hợp đồng thu 

gom xử lý CTRYTNH của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá hiện trạng công tác thu 

gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý CTRYTNH của Công ty Cổ phần 

MTĐT Đà Nẵng. Từ kết quả thu thập, có thể rút ra các kết luận sau 

đây: 

1. Trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay có 715 cơ sở y 

tế. Tổng khối lượng CTRYTNH phát sinh hiện nay khoảng 28,7 

tấn/tháng. Khối lượng CTRYTNH được thu gom và xử lý khoảng 27 

tấn/tháng (đạt 94%). 

2. 100% các Bệnh viện, Trung tâm y tế quận huyện, Trung tâm 

dịch vụ y tế đã hợp đồng, thu gom xử lý CTRYTNH, 50% trạm y tế 

xã phường có hợp đồng thu gom, 50% trạm y tế xã phường không có 

hợp đồng thu gom xử lý riêng, 19% các phòng khám tư nhân có hợp 

đồng thu gom, xử lý.  

3. Khoảng 23,49% cơ sở y tế có khu vực lưu giữ hoặc thùng chứa 

CTRYTNH, 57,8% không có khu vực lưu giữ riêng biệt, 0,04% cơ sở 

y tế bố trí thùng lạnh để lưu chứa CTRYTNH, 18,79% cơ sở y tế phát 

sinh CTRYTNH với lượng rất ít nên không có thùng chứa 

CTRYTNH. 100% khu vực lưu giữ CTRYTNH của các cơ sở y tế 

không trang bị vật liệu hấp thụ, xẻng, thiết bị phòng cháy chữa cháy 

theo quy định. 

4. Khoảng 28,86% cơ sở y tế có quy mô nhỏ (phòng khám) không 

phân loại CTYT. 
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5. Công ty Cổ phần MTĐT Đà Nẵng là đơn vị duy nhất thực hiện 

công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTRYTNH trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng, 100% lượng CTRYTNH do Công ty thu gom được xử 

lý bằng phương pháp đốt. Về cơ bản công tác xử lý của Công ty Cổ 

phần MTĐT Đà Nẵng là đáp ứng yêu cầu xử lý, tuy nhiên vẫn còn 

một số tồn tại như: không có nhà lưu chứa CTRYTNH theo quy định, 

xỉ tro chưa được đóng rắn và chôn lấp an toàn, hệ thống xử lý nước 

thải từ lò đốt được vận hành thủ công, không có hệ thống tự động pha 

trộn hóa chất và đo đạc pH, chưa thực hiện quan trắc chất lượng 

dioxin và furan trong khí thải đầu ra. 

Luận văn đã đề xuất các giải pháp quản lý CTRYTNH trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng trong công tác: 

- Phân loại, thu gom, lưu giữ, giao nhận CTRYTNH. 

- Vận chuyển, xử lý CTRYTNH. 

- Quản lý CTRYTNH thông qua đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất 

thải nguy hại, cũng như xây dựng Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử 

lý CTRYTNH trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Kiến nghị 

Luận văn đã đánh giá tổng quan về hiện trạng và đề xuất giải pháp 

quản lý CTRYTNH trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là nguồn 

tài liệu hữu ích, tin cậy mà cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, 

y tế có thể tham khảo để đưa ra các giải pháp quản lý, hoạch định các 

chính sách trên lĩnh vực này tốt hơn. Để công tác quản lý CTRYTNH 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tốt hơn, tác giả kiến nghị: 

1. Do hạn chế về thời gian, tác giả chỉ mới thực hiện điều tra công 

tác phân loại, thu gom, lưu giữ tại 149/715 cơ sở y tế. Vì vậy, để có 

thể quản lý các đối tượng còn lại, cơ quan quản lý nhà nước về môi 
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trường, y tế cần tiếp tục điều tra công tác quản lý CTRYTNH của các 

cơ sở y tế còn lại.  

2. Khối lượng CTRYTNH phát sinh bình quân được xác định trên 

cơ sở khối lượng CTRYTNH Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng 

thu gom và số lượng giường bệnh của các cơ sở y tế được phân bổ 

hoặc quy mô đầu tư ban đầu mà chưa tính đến công suất khai thác 

giường bệnh.  

3. Theo quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Đà Nẵng sẽ xây dựng 

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, 

cần xem xét, đánh giá có nên di dời hoạt động Lò đốt chất thải rắn y 

tế tại bãi rác Khánh Sơn sang Khu liên hợp xử lý chất thải rắn.   
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