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Tóm tắt: 
 

Bài báo đã tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá hoạt động sản xuất tại Làng nghề gốm Thanh 
Hà, Hội An từ đó đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn (SXSH) giúp giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường, nâng cao hiệu quả sản xuất cho các hộ làm gốm trong làng nghề. Qua phân tích sơ bộ 
tính khả thi về mặt kinh tế, việc áp dụng các giải pháp SXSH tại cơ sở sản xuất gốm ông Lê Văn 
Xê giúp tiết kiệm được số tiền là 32.141.000 đồng/năm sau khi đã khấu trừ chi phí đầu tư ban 
đầu 37.000.000 đồng. Trong các năm tiếp theo chỉ tốn chi phí bảo dưỡng thiết bị mỗi năm khoản 
550.000 đồng, lợi nhuận thu được là 68.591.000 đồng/năm. Bên cạnh lợi ích về kinh tế, việc áp 
dụng SXSH giúp giảm thiểu tiêu hao năng lượng, nguyên liệu vật liệu, hạn chế lượng chất thải 
phát sinh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho làng nghề gốm Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh 
Quảng Nam. 
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Abstrac: 
 

This research is conducted to investigate, survey and assess the production activities at Thanh Ha 
pottery craft village, Hoi An, and propose cleaner production (CP) measures for reducing 
environmental pollution, increasing production efficiency for pottery makers in the village. 
Based on a preliminary analysis of economic feasibility, the application of cleaner production 
measures in the pottery production factory of Mr. Le Van Xe results in saving VND 
32,141,000/year after deducting the initial investment fee of 37,000,000 VND. In the following 
years, the cost of maintenance of equipment is about 550,000 VND/year and the profit is 
68,591,000 VND/year. Besides the economic benefits, CP application also helps to reduce the 
energy, fuel and material consumption, the amount of wastes generated as well as minimize 
environmental pollution in Thanh Ha pottery village, Hoi An city, Quang Nam province.  
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