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MỞ ĐẦU 
1. Sự cần thiết của đề tài 

Quần đảo  Cù Lao Chàm có tọa độ địa lý: 15o52’30’’ đến 
16o00’00’’B và 108o23’10’’ đến 108o34’30’’Đ, là xã đảo có tên 
hành chính là xã Tân Hiệp, cách thành phố Hội An 19 km về phía 
biển Đông, quần đảo  bao gồm 8 hòn đảo, với tổng diện tích là 15 
km2, đó là các đảo Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô Mẹ, Hòn 
Khô Con, Hòn Ông, Hòn Tai, Hòn Lá. Đảo có diện tích lớn nhất là 
đảo Hòn Lao, là nơi duy nhất có dân cư sinh sống, gồm 4 thôn: bãi 
Làng, bãi Ông, bãi Cấm, bãi Hương với khoảng gần 2.450 dân cư 
sinh sống.Theo các nhà địa chất, quần đảo Cù Lao Chàm là phần kéo 
dài về phía Đông Nam của khối Bạch Mã – Hải Vân – Sơn Trà được 
hình thành cách đây khoảng 230 triệu năm. Điểm nổi bật của địa 
hình là tính bất đối xứng, hướng Tây Bắc – Đông Nam với sườn 
Đông Bắc hẹp và dốc đứng, sườn Tây Nam rộng và thoải hơn. Bờ 
biển sườn Đông Bắc với các vách đứng, trơ đá gốc còn bờ biển Tây 
Nam tạo thành các vịnh nhỏ với tích tụ cát lấp đầy tạo nên những bãi 
biển dài và đẹp. Nơi đây còn có các vách đá kỳ vỹ, hình khối đa dạng 
có giá trị phát triển du lịch. Cù Lao Chàm có tới 1.549 ha rừng tự 
nhiên và 6.716 ha mặt nước. Nơi đây đã được xây dựng thành khu 
bảo tồn biển và là 1 trong 5 khu Bảo tồn biển của Việt Nam. Ngày 29 
tháng 5 năm 2009, với hệ động thực vật phong phú và những di tích 
lịch sử, Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh 
quyển thế giới Bên cạnh đó, Cù Lao Chàm còn có 7 di tích đã được 
nhà nước công nhận và xếp hạng như Chùa Hải Tạng, Lăng Tiền 
Hiền, Giếng Cổ Xóm Cấm, Miếu Tổ Nghề Yến, Lăng Ông Ngư, di 
chỉ khảo cổ học - mộ táng ở Bãi Ông, di chỉ khảo cổ học - mộ táng ở Bãi 
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Làng. Trong nhiều năm qua đã trở thành điểm tham quan hấp dẫn 
của du khách. 

   Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, với sự phát triển mạnh 
mẽ và “ào ạt” của du lịch sinh thái, Cù Lao Chàm đã và đang đứng 
trước áp lực rất lớn về môi trường. Lượng khách du lịch đến đảo gia 
tăng tăng, chỉ tính  khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2013, lượt 
khách du lịch đến Cù Lao Chàm tăng liên tục qua các năm; cụ thể, 
năm 2010 mới chỉ có khoảng 43.000 lượt khách, năm 2013 đã đạt 
171.000 lượt khách. Sự gia tăng số lượng khách du lịch đến đảo kéo 
theo sự gia tăng về lượng chất thải rắn, môi trường ven bờ vùng biển 
cũng bắt đầu có dấu hiệu ô nhiễm. Nhằm mục đích bảo vệ và phát 
triển môi trường bền vững vùng đảo,  chúng tôi chọn đề tài nghiên 
cứu : “Khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi 
trường ven bờ đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam”. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

- Đánh giá hiện trạng môi trường vùng ven bờ đảo Cù Lao 
Chàm, từ đó đề xuất biện pháp quản lý môi trường bền vững. 

2.2.  Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá hiện quản lý chất thải rắn tại khu vực nghiên cứu. 

- Đánh giá hiện trạng nước biển vùng ven bờ khu vực. 

- Đề xuất các biện pháp quản lý môi trường bền vững. 
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3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

3.1. Đối tượng 

- Rác thải sinh hoạt (Nguồn phát sinh, thu gom, vận chuyển, 
xử lý). 

- Hiện trạng môi trường nước biển vùng ven bờ. 

- Địa điểm nghiên cứu: Đảo Hòn Lao, thuộc cụm đảo Cù Lao 
Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 

- Phương pháp điều tra, phỏng vấn  

- Phương pháp nghiên cứu thực địa. 

- Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia. 

- Phương pháp xử lý số liệu 
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

4.1. Ý nghĩa khoa học 

- Đánh giá được hiện trạng môi trường ven bờ đảo Cù Lao 
Chàm. 

- Góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng môi trường 
vùng bờ đảo Cù Lao Chàm. 

4.2  Ý nghĩa thực tiễn 

- Kết quả của đề tài nghiên cứu là cơ sở góp phần cho việc đề 
xuất các giải pháp quản lý môi trường bền vững tại đảo Cù Lao 
Chàm, Hội An, Quảng Nam. 
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5. Cấu trúc luận văn 

Mở đầu 
Chương 1: Tổng quan 
Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 
Chương 3: Kết quả và thảo luận 
Kết luận và kiến nghị 
Danh mục tài liệu tham khảo 
Phụ lục. 
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN 

1.1. CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT  
1.1.1. Khái niệm CTR sinh hoạt 
Chất thải rắn sinh hoạt hay rác sinh hoạt là một bộ phận của 

chất thải rắn, được hiểu là những chất thải liên quan đến các hoạt 
động của con người, nguồn tạo thành chủ yếu từ các khu dân cư, các 
cơ quan, trường học, các trung tâm dịch vụ, thương mại [7]. 

1.1.2. Nguồn phát sinh CTR sinh hoạt 
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, có 

thể ở nơi này hay nơi khác, chúng khác nhau về số lượng, kích 
thước, phân bố về không gian. CTR sinh hoạt có thể phát sinh trong 
hoạt động cá nhân cũng như trong hoạt động xã hội từ các khu dân 
cư, chợ, nhà hàng, khách sạn, công ty, văn phòng và các nhà máy 
công nghiệp [1]. 

1.1.3. Phân loại CTR sinh hoạt 
1.1.4. Tác động của CTR sinh hoạt đối với môi trường, 

cảnh quan và sức khoẻ cộng đồng 
Việc quản lý CTR không hợp lý, xử lý CTR không hợp kỹ 

thuật vệ sinh là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ô nhiễm môi 
trường( đất, nước, không khí), ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và 
sự phát triển kinh tế xã hội. 

1.1.5. Thực trạng thu gom và xử lý CTR sinh hoạt 

Hiện trạng phát sinh, thu gom và xử lý CTRSH tại Việt Nam 

a. Ở khu vực đô thị 
b. Ở khu vực nông thôn 
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Hiện trạng phát sinh và hướng tiếp cận quản lý CTRSH trên 
thế giới 

1.1.6. Quy trình kỹ thuật trong quản lý chất thải rắn 

Thu gom và vận chuyển  

a. Thu gom 
- Thu gom trực tiếp: Người công nhân vệ sinh đến từng hộ gia 

đình mang dụng cụ chứa rác đến đổ vào phương tiện vận chuyển chở 
rác. Cách thức này thường áp dụng cho các nhà trệt, biệt thự, khu 
thương mại… Người sử dụng dịch vụ này phải trả tiền cao hơn dịch 
vụ thu gom gián tiếp. 

- Thu gom gián tiếp: Trong cách thu gom này người công nhân 
dùng máy móc đưa rác từ nơi chứa tập trung lên phương tiện chuyên 
chở rác. Rác được các hộ gia đình mang chứa vào các thùng rác tập 
trung của khu vực. Cách thức này thường áp dụng ở chung cư, nhà 
cao tầng.  

b. Trung chuyển 
c. Vận chuyển 

Phân loại 

Chất thải rắn sau khi được thu gom sẽ được vận chuyển về các 
trạm xử lý để tiến hành phân loại rác, việc phân loại rác có thể thực 
hiện bằng tay hoặc bằng các thiết bị cơ giới hoá vừa nhằm mục đích 
phân tách các thành phần có thể tái sinh như: Thuỷ tinh, kim loại, 
giấy, nhựa gỗ… với các thành phần không thể tái sinh. Đồng thời 
cũng phân tách được phần lớn các chất hữu cơ và các chất vô cơ. 
Phần còn lại sẽ được đốt nếu thích hợp hoặc được nén ép thành từng 
bánh để làm giảm thể tích CTR và tăng thời gian sử dụng bãi rác. 
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Các phương pháp xử lý chất thải rắn 

a. Phương pháp xử lý cơ học 

b. Phương pháp hoá học 

c. Phương pháp xử lý sinh học 

d. Tái chế- tái sử dụng chất thải rắn 

e. Ngăn ngừa, giảm thiểu tại nguồn 

1.2. NGUỒN NƯỚC BIỂN VEN BỜ 
1.2.1. Khái niệm 
Theo tổ chức Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN, 

1986), vùng ven bờ được định nghĩa như sau: “ là vùng ở đó đất và 
biển tương tác với nhau, trong đó ranh giới về đất liền được xác định 
bởi giới hạn các ảnh hưởng của biển đến đất và ranh giới về biển 
được xác định bởi giới hạn các ảnh hưởng của đất và nước ngọt đến 
biển”. Theo tổ chức Ngân hàng thế giới( World Bank, 1993) vùng bờ 
được hiểu là “… dựa vào những mục tiêu cụ tiễn, mà vùng ven bờ là 
một vùng đặc biệt có những thuộc tính đặc biệt, mà ranh giới được 
xác định, thường dựa vào những vấn đề được giải quyết”[11]. 

1.2.2. Vai trò 
1.2.3. Ô nhiễm vùng bờ và hậu quả 
a. Ô nhiễm vùng bờ 
Con người càng đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế trên lưu 

vực sông ven biển và trên biển thì mức độ gây tổn thương đến môi 
trường và tài nguyên biển ngày càng cao. Các hoạt động sinh hoạt và 
sản xuất trên đất liền, thăm dò và khai thác tài nguyên trên thềm lục 
địa và đáy biển… thải lượng lớn các chất ô nhiễm và độc hại ra môi 
trường biển. 



8 
 

b. Hậu quả 
Hậu quả nghiêm trọng nhất của ô nhiễm vùng bờ đó là sự suy 

giảm đa dạng sinh học. 
Ô nhiễm môi trường biển cũng sẽ làm giảm diện tích nuôi 

trồng thuỷ sản, mất sinh kế của hàng ngàn cư dân ven biển. 

1.2.4. Các biện pháp bảo vệ vùng bờ 

Biện pháp quản lý 

a. Quản lý tổng hợp vùng bờ 
b. Quy định điều kiện vệ sinh khi xả nước thải vào nguồn 

nước biển ven bờ 
Hiện nay, Bộ Tài nguyên Môi trường đã ban hành hệ thống 

Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) quy định giới hạn nồng độ cho phép 
của các chất ô nhiễm trong các loại nước thải vào môi trường tiếp 
nhận. Cụ thể đối với nước thải ngành công nghiệp thuỷ sản là 
QCVN11:2008/BTNMT hay QCVN40: 2011/BTNMT đối với nước 
thải công nghiệp… Một số địa phương cũng có những quy định riêng 
dựa trên các điều kiện cụ thể của địa phương: chế độ thuỷ văn nguồn 
nước, đặc điểm sử dụng nguồn nước, tình hình khí hậu… 

Tổ chức giám sát 

Xử lý nước thải 

1.3. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA ĐẢO CÙ 
LAO CHÀM 

Cù Lao Chàm nằm ở toạ độ địa lý 15052’30”- 160-00’00” vĩ độ 
Bắc, 108023’10” kinh độ Đông cách Cửa Đại (Hội An) 19km về 
hướng Đông- Đông Bắc, gồm 8 hòn đảo lớn nhỏ với các tên: Hòn 
Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Lá, Hòn Khô mẹ, Hòn Khô con, Hòn 
Tai, Hòn Ông. 
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Quanh đảo, độ sâu nhất là 60m. Trên Hòn Lao, điểm cao nhất 
là 517m, tổng diện tích là 15,5 km2, rừng chiếm 90%. 

Địa chất: Đảo Cù Lao Chàm là một khối granit bị phong hoá, 
bóc mòn qua thời gian và các hoạt động kiến tạo địa chất. Qua thời 
gian, lớp đất phong hoá phía trên trở nên mềm, xốp lẫn các nhân 
granit còn tươi.  

Khí hậu: nằm trong vùng biển Đông, khu vực chịu ảnh hưởng 
chưng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. 
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CHƯƠNG 2 
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 
Khảo sát hiện trạng môi trường ven bờ tại hòn Lao, thuộc cụm 

đảo Cù Lao Chàm bao gồm: 
- Hiện trạng rác thải sinh hoạt (Nguồn phát sinh, thu gom, vận 

chuyển, xử lý). 
- Hiện trạng chất lượng nước biển ven bờ. 

2.2. NỘI DUNG 
2.2.1. Khảo sát, đánh giá hiện trạng thu gom xử lý chất thải rắn 
- Lập phiếu điều tra, khảo sát.  
- Thu thập các báo cáo, chuyên đề về tình hình quản lý, thu 

gom chất thải rắn trên đảo. 
- Khảo sát thực tế tuyến thu gom chất thải rắn.  
- Khảo sát thành phần chất thải sinh hoạt tại bãi chôn lấp. 
2.2.2. Khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường nước biển 

vùng ven bờ 
Thu thập các số liệu quan trắc nước biển ven bờ vùng đảo Cù 

Lao Chàm. 
Song song với việc thu thập số liệu, tôi cũng đã tiến hành lấy 

mẫu nước biển ven bờ tại khu vực nghiên cứu vào ngày 
12,13/07/2013. 

Lấy mẫu nước thải sinh hoạt tại 03 cống thải trực tiếp ra biển 
(vào ngày 11/10/2014). 

Phân tích mẫu: 
- Thông số phân tích mẫu nước biển:  DO, TSS, BOD5, COD, 

N-NO3, P- PO4, Pb, As, Hg, Váng dầu mỡ. 
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- Thông số phân tích nước thải sinh hoạt: pH, TSS, TDS, 
BOD5, Sunfua, NH4

+, NO3
-, Photpho tổng, dầu mỡ ĐTV, tổng chất 

hoạt động bề mặt, tổng coliform. 
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 
Thu thập thông tin cần thiết từ các tài liệu, nghiên cứu, báo 

cáo, bài giảng, trang web uy tín có liên quan đến khu vực nghiên 
cứu. Những thông tin này cần nắm rõ trước khi đi thực tế để kiểm 
chứng. 

2.3.2. Phương pháp điều tra, phỏng vấn 
Lập phiếu điều tra phỏng vấn: 
- Các hộ gia đình sinh sống trên đảo. 
- Công nhân trực tiếp tham gia thu gom rác thải. 
- Cán bộ phụ trách môi trường của xã. 
2.3.3. Phương pháp nghiên cứu thực địa 
Phương pháp nghiên cứu CTRSH: để đánh giá được hiện trạng 

thu gom, xử lý CTRSH trên đảo, tôi đã tham gia một chuyến thu gom 
cùng với công nhân của tổ thu gom rác. Tiến hành cân phân tích 
thành phần rác thải tại bãi chôn lấp của đảo Cù Lao Chàm. 

Phương pháp nghiên cứu môi trường nước: để đánh giá chất 
lượng môi trường nước biển, tiến hành đánh giá nhanh chất lượng 
nước bằng cảm quan. Sau đó lấy mẫu và phân tích mẫu nước tại một 
số điểm ven bờ đảo Cù Lao Chàm, so sánh đối chiếu với các số liệu 
đã thu thập được nhằm kiểm chứng và đánh giá hiện trạng chất lượng 
môi trường nước biển ven bờ tại đây. 

Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu theo hệ thống tiêu 
chuẩn Việt Nam. 

 



12 
 

2.3.4. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia 
Để đưa ra những phương pháp nghiên cứu phù hợp với nội 

dung của đề tài, chúng tôi xin ý  kiến từ các nhà khoa học, các cán bộ 
của phòng Tài nguyên và Môi trường Hội An, , các cán bộ phụ trách 
môi trường của UBND xã Tân Hiệp. Tham khảo ý kiến của cán bộ 
Công ty Công trình công cộng Hội An.... 

2.3.5. Phương pháp xử lý số liệu  
- Kết quả phân tích được thống kê và xử lý bằng phần mềm 

Microsoft Excel. 
- Để đánh giá các thông số theo dõi được cần tiến hành so sánh 

với các quy chuẩn Việt Nam như: QCVN 10:2008, QCVN 14:2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

CHƯƠNG 3 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. THỰC TRẠNG RÁC THẢI SINH HOẠT 
3.1.1. Nguồn phát sinh, khối lượng và thành phần chất thải rắn 

a.  Nguồn phát sinh 

Từ các kết quả khảo sát nguồn phát sinh rác thải vùng nghiên 
cứu cho thấy, rác thải  sinh hoạt tại Cù Lao Chàm  phát sinh từ các 
nguồn: 

- Rác thải từ các hộ dân đang sinh sống trên đảo Hòn Lao 
(khoảng 2.450 người). 

- Rác thải từ các nhà hàng phục vụ cho khách du lịch tới đảo. 
- Rác thải từ bệnh xá Bãi Làng (qui mô 17 phòng bệnh). 
- Rác thải từ trường học: trường cấp I, II tại Bãi Làng, 01 

trường cấp I tại Bãi Hương. 
- Rác thải từ chợ: phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hoá của người 

dân trên đảo và du khách. 
- Rác thải từ khách du lịch đến đảo. 
b. Khối lượng và thành phần chất thải rắn 
* Khối lượng CTRSH: 

Qua khảo sát tổng khối lượng CTRSH phát sinh trên địa bàn 
đảo Cù Lao Chàm  khoảng 1.476 kg/ngày, trong đó CTRSH tại khu 
dân cư là 1.176kg (chiếm 80% tổng lượng CTRSH). Còn CTRSH 
phát sinh từ các hoạt động du lịch khoảng 300kg/ngày. 

* Thành phần CTRSH: 
Thành phần CTRSH ở đảo Cù Lao Chàm được thể hiện ở bảng sau. 
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Bảng 3.2: Thành phần chất thải rắn tại Cù Lao Chàm năm 2014 
Thành phần % Khối lượng 

CHC dễ phân huỷ, lá cây 79,1 
Giấy, carton 2,2 
Gỗ 1,2 
Thuỷ tinh 0,5 
Vỏ sò, ốc 4,8 
Kim loại 0,8 
Nhựa và nylon 3,7 
Cao su 0,8 
Sành, sứ 2,4 
Thành phần khác 4,5 

Nhận xét: thành phần rác thải sinh hoạt ở Cù Lao Chàm khá 
phong phú trong đó chủ yếu là CTR dễ phân huỷ chiếm 79,1%, chủ 
yếu là lá cây vườn nhà, còn tỷ lệ rác thải khó phân huỷ sinh học 
chiếm một tỷ lệ thấp so với tổng lượng rác thải phát sinh, chủ yếu là 
nylon chiếm 3,7%. 

3.1.2. Thực trạng thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH tại 
Cù Lao Chàm 

a. Tình hình thu gom và xử lý CTRSH 

Tình hình thu gom vận chuyển CTRSH 
Hiện nay, việc thu gom vận chuyển rác được tiến hành trên 

toàn xã, với tỷ lệ thu gom khoảng 100%. Chịu trách nhiệm thu gom 
rác thải tại đảo Cù Lao Chàm chính là tổ thu gom được UBND xã 
Tân Hiệp thành lập. Công tác thu gom chất thải rắn bắt đầu từ năm 
2009, và hỗ trợ truyền thông, đào tạo, cơ sở hạ tầng…do Khu Bảo 



15 
 
Tồn Biển Cù Lao Chàm, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 
Hội An, và UBND xã Tân Hiệp kết hợp thực hiện. 

Hiện tại xã đã tổ chức được bộ phận chuyên trách cho việc 
quản lý rác thải, bao gồm cán bộ phụ trách môi trường, tổ thu gom 
rác, người vận chuyển rác. 

Từ tháng 10 năm 2011 đến nay, tổ thu gom đã tiếp nhận bãi 
chôn lấp rác thải và đã tổ chức lại các hoạt động bao gồm thu gom, 
xử lý rác thải dễ phân huỷ theo hướng làm phân compost, và chôn 
lấp rác thải khó (không) phân huỷ. 

Xử lý CTRSH 
Đối với rác thải hữu cơ dễ phân huỷ: Thông thường được 

thu gom từ chuyến đầu tiên và tập trung ở nhà ủ phân compost, đến 
sáng hôm sau những công nhân trong tổ thu gom lên phân loại và 
cho vào các ô để ủ chín. Sau 7- 10 ngày thì được dỡ ra và đem bón 
cho cây trồng. 

Đối với chất thải vô cơ: được thu gom ở các chuyến xe sau và 
được đưa thẳng lên bãi rác và đổ trực tiếp vào ô chôn lấp. 

Công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại đảo Cù Lao 
Chàm: 

Ô chôn lấp rác từ dưới lên trên có kết cấu như sau: Đáy ô chôn 
lấp trãi 1 lớp HDPE dày 1,5mm, tiếp theo là lớp đá Dmax <=4 dày 
200mm và trên cùng là lớp cát hạt thô đầm chặt K95 dày 200mm; 
Thành ô chôn lấp được kè bằng đá hộc vữa xi măng mác 75 dày 
200mm bảo vệ taluy, chân và đỉnh thành ô chôn lấp được gia cố bằng 
dầm đỉnh và dầm đáy bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200. Giữa ô 
chôn lấp thiết kế một rãnh thu nước mưa thấm qua ô chôn lấp về hồ 
xử lý và đặt ống HDPE D150 có đục lỗ và tạo dốc 3%. 
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Hồ xử lý: Đáy hồ xử lý nước trãi 1 lớp HDPE dày 1,5mm, tiếp 
theo là lớp cát hạt thô đầm chặt K95 dày 200mm; thành ô chôn lấp 
được kè bằng đá hộc vữa xi măng mác 75 dày 200mm bảo vệ taluy, 
chân và đỉnh thành ô chôn lấp được gia cố bằng dầm đỉnh và dầm 
đáy bằng bê tong cốt thép đá 1x2. Khi nước mức nước trong hồ xử lý 
vượt quá 2m thì tràn thoát ra ngoài qua 01 ống HDPE ∅300mm.  

Bể xử lý yếm khí với giá thể dính bám, công suất xử lý nước 
thải 0,5m3/ngày, chống thấm bằng flinkote[6]. 

Với quy trình hoạt động khép kín bao gồm các công đoạn phân 
loại, vận chuyển, trung chuyển, xử lý và chôn lấp. Đây là mô hình 
đầu tiên tại Quảng Nam áp dụng quy trình quản lý rác thải với quy 
mô nhỏ, nếu thành công mô hình này có thể áp dụng cho các thị trấn 
vùng sâu, vùng xa ở miền núi hoặc các hải đảo những nơi khó tiếp 
cận được với các dịch vụ vệ sinh từ các đô thị lớn. 

b. Ưu điểm trong công tác thu gom, vận chuyển CTRSH 

* Xã hội hoá trong công tác thu gom CTRSH 
* Năng lực thu gom CTRSH của tổ thu gom 
* Công tác vận chuyển  

c. Hạn chế còn tồn đọng trong công tác thu gom, vận chuyển 
CTRSH 

Khó khăn của tổ thu gom rác thải 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị 
Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thu gom, hiện nay trên địa 

bàn chỉ có 1 xe thu gom, vận chuyển rác (1,25 tấn), sau 3 năm sử 
dụng đã có biểu hiện hư hỏng, nhiều lúc xe bị hư hỏng phải bảo 
dưỡng nhiều ngày làm ứ đọng rác thải. 
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Về hệ thống đường bộ, hiện nay tuyến đường lên bãi chôn lấp đã 
hư hỏng nặng, và có độ dốc cao, gây khó khăn cho việc chuyên chở. 

d. Phí thu gom 

e. Tính toán, dự báo diễn biến khối lượng rác phát sinh  

Sự phát triển dân số của đảo Cù Lao Chàm 

Xu hướng phát triển cho các hoạt động thương mại và 
công nghiệp 

Sự theo dõi về số lượng cũng như thành phần chất thải rắn 

g. Nhận thức cộng đồng về CTRSH và bảo vệ môi trường 

Đa số người dân đều quan tâm đến việc rác thải sau khi thải ra 
sẽ được xử lý như thế nào.  
3.2. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN 
VEN BỜ 

3.2.1. Đánh giá chất lượng nước biển ven bờ 
Để đánh giá hiện trạng môi trường nước biển ven bờ tại đảo 

Cù Lao Chàm, đề tài đã tiến hành khảo sát lấy mẫu nước biển ven bờ 
và phân tích các khu vực khác nhau xung quanh đảo. Kết quả phân 
tích mẫu nước biển ven bờ đảo Cù Lao Chàm được thể hiện trong 
bảng sau: 
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Bảng 3.6: Chất lượng nước ven bờ đảo Cù Lao Chàm 
 

 

Stt 

 

 

Thông số 

 

 

Đơn vị 

 

Kết quả phân tích 

QCVN 

10:2008/BT

NMT 

Cột A 

 

Bãi bắc 
Bãi 

Ông 

Bãi 

Làng 

Bãi 

Chồng 

Bãi 

Bìm 

Bãi 

Hương 

1 DO mg/l 6,3 6,5 6,6 6,4 5,9 6,3 ≥5 

2 TSS mg/l 20 22 21 23 35 18 50 

3 BOD5 mg/l 1,3 1,1 1,4 1,5 1,4 1,6 - 

4 COD mg/l 2 1,8 2 2,4 2,2 2,1 3 

5 N-NO3 mg/l 0,018 0,021 0,018 0,023 0,021 0,015 - 

6 P-PO4 mg/l 0,009 0,0065 0,025 0,014 0,012 0,025 - 

7 Pb mg/l 0,0036 0,0032 0,0048 0,0048 0,0047 0,022 0,05 

8 As mg/l 0,0014 0,0012 0,0015 0,0014 0,0011 0,0016 0,01 

9 Hg mg/l 0,00012 0,00011 0,00036 0,0023 0,0002 0,0004 0,001 

10 Váng dầu 

mỡ 

mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH Không có 

Qua bảng kết quả phân tích và so sánh với QCVN 
10:2008/BTNMT, áp dụng cho vùng nuôi trồng thuỷ sản, bảo tồn 
thuỷ sinh cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho 
phép. 

3.2.2. Diễn biến chất lượng môi trường nước 
Để đánh giá chất lượng môi trường nước tại vùng nghiên cứu, 

chúng tôi  cũng đã tiến hành thu thập và tổng hợp các báo cáo và kết 
quả quan trắc tại đảo Cù Lao Chàm từ năm 2009 đến năm 2012 của 
Đài khí tượng thuỷ văn Trung trung bộ. Kết quả được ghi nhận ở 
bảng 3.7: 
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Bảng 3.7: Kết quả thu thập số liệu quan trắc nước biển của Bãi Làng 

Stt 
Thông 

số 
Đơn 
vị 

Năm QCVN 
10:2008 
Cột A 

2009 2010 2011 2012 

1 pH - 8,20 8,31 7,90 7,96 6,5- 8,5 
2 COD mg/l 6 4 4 4 3 
3 BOD5 mg/l 2,8 1,0 1,3 1,5 - 
4 DO mg/l 6,7 7,3 7,7 6,3 ≥5 
5 TSS mg/l 11,7 7,6 9,0 9,0 50 
6 Độ đục NTU 2,6 2,3 2,0 1,9 - 
7 NO3 mg/l 0,332 0,030 0,212 0,054 - 
8 NH4 mg/l 0,015 0,000 0,004 0,000 0,1 
9 PO4

3- mg/l 0,019 0,003 0,002 0,049 - 
  (Các bảng thu thập số liệu quan trắc chất lượng nước biển ven 

bờ của Bãi Bắc, Bãi Ông, Bãi Bìm, Bãi Hương đảo Cù Lao Chàm được 

trình bày trong phụ lục 3). 
Song song với việc thu thập số liệu và lấy mẫu, phân tích mẫu, 

đề tài cũng tiến hành phỏng vấn người dân về hiện trạng chất lượng 
môi trường để kiểm chứng và làm rõ hơn kết quả phân tích. 

Trong số 127 người được hỏi, có 72% tổng số người trả lời 
cho rằng chất lượng nước là sạch, 40% cho là bình thường, 10% cho là 
hơi ô nhiễm do có một số khách du lịch còn vứt rác bừa bãi. Có 
khoảng 5% số người được phỏng vấn cho rằng môi trường nước ven 
biển Cù Lao Chàm bị ô nhiễm vì thường vào mùa mưa một lượng lớn 
vỏ cây, và bèo từ vùng cửa sông Thu Bồn tấp vào gây nên ô nhiễm. 

Như vậy, theo số liệu thu thập được từ các nguồn số liệu khác 
nhau và  số liệu khảo sát cho ta thấy chất lượng nước biển tại đảo Cù 
Lao Chàm còn khá sạch và chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 
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3.3. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN 
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẢO CÙ LAO CHÀM 

3.3.1. Du lịch 
Lượng khách du lịch đến đảo liên tục tăng trong các năm, từ 

43.000 du khách năm 2010 đến tháng 10 năm 2014 là 220.000 
người, trong vòng 5 năm lượng khách tăng hơn 5 lần. Lượng khách 
tăng lên kéo theo lượng rác thải phát sinh ngày càng nhiều, nếu 
không có biện pháp quản lý hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến môi trường 
và sức khỏe của người dân trên đảo. Nên việc tìm kiếm các giải 
pháp để giảm thiểu lượng rác thải là vấn đề đang được cộng đồng 
quan tâm. 

3.3.2. Nước thải sinh hoạt  
 Một vấn đề đáng quan tâm là tình trạng nước thải sinh hoạt 
của các hộ dân trên đảo. Hầu hết nước thải sinh hoạt của các hộ dân 
trên đảo được thải trực tiếp ra môi trường, đặc biệt có một số hộ còn 
làm ống nối trực tiếp xả nước thải sinh hoạt ra biển. Đến mùa mưa 
các chất bẩn theo nước mưa rửa trôi đổ trực tiếp ra biển.  

3.3.3. Hoạt động sang chiết dầu 
Theo số liệu thống kê của UBND Xã Tân Hiệp, tổng số thuyền 

gắn máy của Cù Lao Chàm có khoảng 228 chiếc, ứng với tổng công 
suất máy khoảng 2.313CV. Với số lượng tàu tàu đánh cá tương đối 
nhiều nhưng không có trạm bơm dầu, mà người dân thường tiếp dầu 
cho tàu cá bằng cách sang chiết thô sơ từ thùng phuy chứa dầu qua 
các can nhựa ngay trên khu vực gần bãi biển. Trong quá trình sang 
chiết thô sơ như vậy, không ít lượng dầu rơi vãi trên nền đất, và 
theo thời gian rửa trôi xuống làm ô nhiễm nguồn nước biển. Nếu 
không giải quyết kịp thời nguy cơ sẽ trở thành 1 điểm phát thải 
trong tương lai. 
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3.4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.4.1. Đối với CTRSH, thực hiện chương trình 3R (Tái chế, 
Tái sử dụng, Giảm thiểu) 

Hiện nay trong hệ thống quản lý CTR của đảo Cù Lao Chàm 
hầu như chưa đề cập đến lĩnh vực tái chế và xem nó như là một hoạt 
động kinh tế độc lập do tư nhân thực hiện. Do đó, phương pháp tái 
chế còn lạc hậu, hiệu suất thu hồi thấp. Các hộ dân thu gom phế liệu 
chủ yếu thua mua vỏ lon bia và hộp giấy từ các nhà hàng trên đảo, từ 
các hộ dân có tích trữ vỏ chai nhựa để bán phế liệu. Mặc dù người 
dân trên đảo đã làm khá tốt công việc phân loại rác tại nguồn, và có ý 
thức tốt về bảo vệ môi trường trên đảo, đa số người dân đều muốn 
phát triển du lịch để cải thiện thu nhập gắn liền với bảo vệ môi 
trường.  

3.4.2. Vận động và đi đến bắt buộc các công ty tổ chức vận 
hành du lịch tại Cù Lao Chàm vận chuyển rác không phân huỷ 
vào Hội An 

3.4.3. Các giải pháp khác  
a. Các giải pháp bảo vệ môi trường 
- Phải thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế bảo vệ môi trường 

trong ngành du lịch được Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành 
tháng 7/2003; Luật bảo vệ môi trường 2005 và điều 15, 16 trong 
chương II của luật du lịch Việt Nam năm 2005. 

b. Giải pháp về liên kết cộng đồng 
Bất cứ một ngành kinh tế nào nếu không có sự quan tâm, hỗ 

trợ phát triển kinh tế, chia sẻ quyền lợi với cộng đồng dân cư địa 
phương thì sẽ làm cho kinh tế và cuộc sống của dân địa phương gặp 
nhiều khó khăn điều này đồng nghĩa với việc cộng đồng khai thác tối 
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đa nguồn lợi tài nguyên trên địa bàn để phục vụ cuộc sống, làm cho 
tài nguyên, môi trường suy giảm.  

c. Giải pháp về kĩ thuật 
Xây dựng khu sang chiết dầu DO cho bà con trên đảo, có mái 

che 4 x 6m phả nền xi măng chống thấm, các thùng phuy và can dầu 
sau khi sang chiết được đặt ở đây, sau mỗi lần sang chiếc dùng khăn 
lau sạch vết dầu Do còn bám trên nền, sau 1 thời gian thu gom khăn 
và vận chuyển vào Hội An để xử lý.  

Bổ sung các thùng phân loại rác tại các khu vực đông khách 
du lịch qua lại như, nhà chờ, các tuyến đường. 

Bên cạnh đó cần sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để 
quản lý dữ liệu và giám sát ô nhiễm để có thể vừa phục vụ cho công 
tác quản lý tình hình môi trường, vừa phục vụ cho bài toán dự báo, 
cảnh báo xu hướng ô nhiễm, các dữ liệu bản đồ cũng như dữ liệu 
thuộc tính kèm theo được quản lý chi tiết. 

d. Quản lý bằng sức tải  
Một trong những công cụ được đề xuất quản lý môi trường ở 

đây là quản lý bằng sức tải. Một số nước trong khu vực như Thái 
Lan, Malaysia, Philippine đã sử dụng công cụ này để quản lý du 
khách đến tham quan các đảo. Lượng khách du lịch đến đảo Cù Lao 
Chàm liên tục tăng nhanh trong các năm gần đây nếu không quản lý 
kịp thời sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến môi trường. Do vậy, chúng ta 
nên quản lý môi trường trong hoạt động du lịch bằng sức tải. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

1. KẾT LUẬN 
Từ kết quả của nghiên cứu: “Khảo sát, đánh giá hiện trạng và 

đề xuất giải pháp quản lý môi trường ven bờ đảo Cù Lao Chàm, tỉnh 
Quảng Nam” chúng tôi rút ra kết luận sau: 

1) Về hiện trạng rác thải sinh hoạt: 
- Rác thải tại Cù Lao Chàm có nguồn gốc từ: các hộ dân đang 

sinh sống trên đảo, các nhà hàng phục vụ cho khách du lịch, từ bệnh 
xá Bãi Làng, trường cấp I, II tại Bãi Làng, từ chợ gần cầu cảng và từ 
khách du lịch. Với khối lượng phát sinh trên toàn đảo vào khoảng 
1.476 kg/ngày. Thành phần chủ yếu là rác thải hữu cơ dễ phân huỷ 
và lá cây vườn nhà chiếm 79,1% và khoảng 7,2% chất thải có khả 
năng tái chế như giấy, nhựa, thuỷ tinh và kim loại. 

- Còn đối với tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH 
thì được thực hiện bởi tổ thu gom được UBND xã Tân Hiệp thành 
lập. Việc thu gom vận chuyển rác được tiến hành trên toàn xã, với tỷ 
lệ thu gom khoảng 100%, rác thải dễ phân huỷ xử lý theo hướng làm 
phân compost, và chôn lấp rác thải không phân huỷ. 

2) Hiện trạng nước biển ven bờ: 
- Theo số liệu thu thập được từ các nguồn số liệu khác nhau và số 

liệu quan trắc so sánh với QCVN 10:2008/BTNMT, áp dụng cho vùng 
nuôi trồng thuỷ sản, bảo tồn thuỷ sinh cho ta thấy chất lượng nước biển 
tại Cù Lao Chàm còn khá sạch và chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 
2. KIẾN NGHỊ 

Trong thời gian tới, để công tác quản lý môi trường tại đảo Cù Lao 
Chàm được thực hiện tốt hơn nữa, đề tài đưa ra một số kiến nghị sau: 
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- Tiếp tục các chương trình quan trắc nước biển ven bờ, và có 
thêm các chương trình quan trắc mẫu nước và không khí của khu vực 
bãi chôn lấp CTR. 

- Việc tổ chức hoạt động thu gom CTRSH phải đảm bảo 
quyền lợi chính đáng cho người thu gom, phân loại rác, nên UBND 
xã có chế độ thích hợp cho các công nhân tổ thu gom rác. 

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, chi tiết hoá mô hình quản lý 
bằng sức tải. 

 
  
    

 

 

 

 
 


