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MỞ ĐẦU 

 

1. T nh cấp thi t của đề tài 

Hiện nay, chất thải rắn (CTR) ở nông thôn đã và đang trở 

thành vấn đề được quan tâm do những ảnh hưởng tiêu  cực đến sức 

khỏe và môi trường. Lượng CTR nông thôn phát sinh ngày càng 

nhiều, đa dạng về thành phần và tính chất độc hại [3]. Thực tế cho 

thấy, công tác thu gom và xử lý còn manh mún, lạc hậu, thô sơ, 

không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh an toàn môi trường. 

Công tác quản lý còn nhiều bất cập thể hiện rõ nét qua sự chồng chéo 

trong việc phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan quản lý. 

Theo báo cáo thống kê, lượng CTR nông thôn phát sinh ước 

tính khoảng 6,6 triệu tấn/năm [3], tuy nhiên việc thu gom CTR tại 

nông thôn chưa được coi trọng, nhiều thôn, xã, chưa có các đơn vị 

chuyên trách trong việc thu gom CTR nông thôn. Đối với CTR từ 

các hoạt động sản xuất nông nghiệp như bao bì, chai lọ hóa chất 

BVTV thì việc thu gom còn rất hạn chế. Tuy đây là nguồn CTR 

thuộc danh mục độc hại cần thu gom, xử lý đúng quy định, nhưng 

thực tế, sau khi được sử dụng người nông dân "tiện thể" vứt ngay tại 

bờ ruộng, góc vườn hoặc nguy hiểm hơn, có trường họp còn vứt 

xuống ao, hồ, đầu nguồn nước sinh hoạt. Đối với CTR từ các hoạt 

động làng nghề, mặc dù, công tác thu gom vận chuyển ngày càng 

được chính quyền các địa phương quan tâm nhưng dường như vẫn 

không thể đáp ứng được với yêu cầu và nếu có thu gom thì chưa triệt 

để và vẫn còn rất nhiều làng nghề xả thải trực tiếp ra môi trường gây 

ô nhiễm không khí, đất, nước, tác động xấu đến cảnh quan.  
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Huyện Hải Lăng thuộc t nh Quảng Trị có hơn 80  dân số hoạt 

động trong lĩnh vực nông nghiệp và đã triển khai chương trình xây 

dựng nông thôn mới bền vững, xanh-sạch-đ p từ năm 2011. Do đó, 

vấn đề quản lý CTR là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm giải 

quyết. Từ những vấn đề thực tế nêu trên, tôi đề xuất đề tài:       

                                                                  

              -            T  ”.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 2.1. Mụ    ê   ổ        

 Đánh giá thực trạng phân loại, thu gom và quản lý CTR tại 

huyện Hải Lăng, Quảng Trị và đề xuất biện pháp quản lý CTR góp 

phần bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Hải Lăng. 

  2.2. Mụ    ê   ụ   ể 

-  hảo sát nguồn phát sinh, khối lượng, thành phần c a CTR 

trên địa bàn huyện Hải Lăng, 

-  hảo sát, đánh giá hoạt động phân loại, thu gom và xử lý 

CTR trên địa bàn huyện Hải Lăng, 

- Dự báo khối lượng CTR phát sinh đến năm 2040, 

- Tính toán quản lý CTR tại huyện  Hải Lăng đến năm 2040, 

- Đề xuất thực hiện phân loại rác tại nguồn, tái chế và tái sử 

dụng CTR, 

3.   nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

 3.1. Ý    ĩa k oa  ọ  

  ết quả c a đề tài là cơ sở khoa học phục vụ cho công tác 

thu gom và xử lý CTR cho huyện Hải Lăng-t nh Quảng Trị trong giai 

đoạn hiện nay và định hướng trong tương lai. 
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3.2. Ý    ĩa   ự    ễ   

 - Hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý 

chất thải rắn ở nông thôn, 

 - Có khả năng áp dụng vào thực tiễn trong xử lý CTR tại 

huyện Hải Lăng, t nh Quảng Trị. 

4. Đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1.  ố   ượ         m        ê   ứ  

4.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

- CTR trên địa bàn huyện Hải Lăng (nguồn phát sinh, thành 

phần, khối lượng rác…), 

- Hiện trạng phân loại, thu gom và xử lý CTR trên địa bàn 

huyện Hải Lăng. 

4.1.2. Phạm vi nghiên cứu 

        - Huyện Hải Lăng-t nh Quảng Trị 

4.2 P ươ            ê   ứ  

Trong quá trình thực hiện đề tài, các phương pháp nghiên cứu 

được sử dụng như sau: 

4.2.1. Phương pháp thống kê 

4.2.2. Phương pháp  i u t     ng phi u c u h i 

4.2.3 Phương pháp khảo sát, thực  ị  

4.2.4. Phương pháp k  thừ  

4.2.5. Phương pháp th m khảo ý ki n chuyên gi  

4.2.6. Phương pháp ph n tích tổng hợp số liệu 

5.  ố cục đề tài 

Ngoài phần Mở đầu,  ết luận và  iến nghị, Tài liệu tham 

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

Chương 1: Tổng quan 
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Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. 

Chương 3: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn tại huyện 

Hải Lăng- t nh Quảng Trị. 

Chương 4: Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

quản lý chất thải rắn tại huyện Hải Lăng t nh Quảng Trị. 

 

 

CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN 

 

1.1. TỔNG QUAN V  CHẤT THẢI RẮN 

1.1.1. Khái niệm 

Chất thải rắn (CTR) là toàn bộ các loại vật chất được con 

người loại bỏ trong các hoạt động kinh tế xã hội c a mình (bao gồm 

các hoạt động sản xuất, các hoạt động và duy trì sự tồn tài c a cộng 

đồng …) 

1.1.2. Nguồn gốc, phân loại, thành phần và t nh chất của 

CTR 

a. N  ồ   ố  

 . P â   o   

 . T       ầ ,  í         ủa CTR 

1.1.3. Ảnh hƣởng của CTR đ n môi trƣờng và sức khỏe 

con ngƣời 

a. CTR  â  ô    ễm mô    ườ       

 . CTR  â  ô    ễm    ồ   ướ  –       ở dò        

 . CTR  â  ô    ễm mô    ườ   k ô   k í 

d. G  m mỹ   a   ô     
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e. CTR  â       ưở    ớ  sứ  k oẻ  ộ    ồ   

1.2. TÌNH HÌNH QUẢN    VÀ  Ử    CTR TRÊN THẾ GIỚI 

VÀ TẠI VIỆT NAM 

1.2.1. Trên th  giới 

1.2.2. Tại Việt Nam 

a. Phát sinh rác th i t i Vi t Nam 

 . T    om     ử    

Giai đoạn 2009 đến 2015 sẽ có 85  tổng lượng CTRSH đô thị 

phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 

khoảng 60  được tái chế, tái sử dụng, sản xuất phân hữu cơ hoặc đốt 

rác thu hồi năng lượng. Giai đoạn 2016 đến 2020 sẽ có 90  tổng 

lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý 

đảm bảo môi trường, trong đó 85  được tái chế, tái sử dụng, sản 

xuất phân hữu cơ hoặc đốt rác thu hồi năng lượng.  

Việc thực hiện Chương trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp 

dụng công nghệ hạn chế chôn lấp giai đoạn 2009 - 2020 có ý nghĩa 

to lớn đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay nhằm phát huy mọi 

nguồn lực tham gia giải quyết những bức xúc về chất thải rắn, góp 

phần thực hiện ch  trương xã hội hóa công tác quản lý chất thải rắn 

trong cả nước.  

 .      ố     í   s   ,                ậ  
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CHƢƠNG 2 

ĐỐI TƢỢNG- NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PH P NGHIÊN CỨU 

 

2.1. TỔNG QUAN V  ĐI U KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ- XÃ 

HỘI VÀ ĐỊNH HƢỚNG PH T TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CỦA 

HUYỆN HẢI  ĂNG- TỈNH QUẢNG TRỊ 

2.1.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên  

a.      k     ự    ê  

2.1.2. Điều kiện về kinh t  - xã hội 

a. K          ì    ì           ể  k     ế  

 . Cơ sở     ầ   

 . V    o  -  ã  ộ   

2.1.3. Định hƣớng phát triển một số ngành 

a.       ướ           ể  CN - TTCN              

 .       ướ           ể  D          T ươ   m   - D     ụ  

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Đề tài tập trung nghiên cứu CTR trên địa bàn huyện Hải Lăng 

t nh Quảng Trị với nội dung sau: 

-  hảo sát nguồn phát sinh, khối lượng, thành phần c a CTR 

trên địa bàn huyện Hải Lăng, Quảng Trị. 

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

bàn huyện Hải Lăng, Quảng Trị. 

- Khảo sát, đánh giá ảnh hưởng c a CTR đến môi trường trên 

địa bàn huyện Hải Lăng, Quảng Trị. 

- Dự báo khối lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn huyện 

Hải Lăng, Quảng Trị đến năm 2040. 
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- Đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện 

Hải Lăng, Quảng Trị. 

- Vạch tuyến thu gom, vận chuyển CTR; tính toán chi phí đầu 

tư trang thiết bị thu gom, vận chuyển CTR. 

- Quy hoạch và thiết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh cho huyện 

Hải Lăng đến năm 2040. 

2.3. PHƢƠNG PH P NGHIÊN CỨU  

- Trong quá trình thực hiện đề tài, các phương pháp nghiên 

cứu được sử dụng như sau: 

2.3.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu và nghiên cứu tài liệu  

 - Phương pháp này được sử dụng để thu thập thông tin, số liệu 

từ các nguồn tài liệu có liên quan. 

 - Trên cơ sở các số liệu, thông tin thu thập được, tác giả chọn 

lọc và tổng hợp các thông tin cần thiết để phục vụ cho đề tài nghiên 

cứu. 

2.3.2. Phƣơng pháp điều tra và khảo sát thực t  

- Phương pháp khảo sát thực địa để thấy được hình dung về 

thực trạng phát sinh trên địa bàn huyện, tình hình thu gom rác c a 

đội vệ sinh môi trường cũng như hiện trạng xử lý rác thải trên địa 

bàn huyện. 

- Phỏng vấn trực tiếp đối tượng, ghi chép lại thông tin hoặc 

điền thông tin vào phiếu điều tra nhằm thu thập ý kiến c a các hộ gia 

đình; bệnh viện; một số trạm y tế xã; một số trường học, trung tâm 

hành chính trên địa bàn huyện. 

- Số lượng mẫu phiếu điều tra: do hạn chế về thời gian 

nghiên cứu cũng như nguồn nhân lực nên chúng tôi tiến hành phát 

phiếu điều tra tại 06 cụm (sẽ được chia ở chương 03): mỗi cụm 30 hộ 
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gia đình. Quy mô điều tra là 180 hộ gia đình; 05 nhà máy, xí nghiệp 

trong CCN Diên Sanh; 20 trường học, cơ quan hành chính trên địa 

bàn huyện; 01 bệnh viện và 06 trạm y tế xã. 

- Nội dung phiếu điều tra: ch  yếu tập trung vào ý thức bảo vệ 

môi trường (khả năng tham gia đóng phí thu gom rác thải, phân loại 

rác tại nguồn…) c a đối tượng được điều tra; còn về thành phần và 

khối lượng c a CTR chúng tôi dựa vào số liệu thu thập được từ các 

cơ quan ở huyện. 

2.3.3. Phƣơng pháp tổng hợp và xử lý số liệu 

- Phương pháp phân tích thống kê, xử lý số liệu để phân tích 

các nhân tố ảnh hưởng, đánh giá thực trạng thu gom, vận chuyển và 

xử lý rác thải trên địa bàn huyện Hải Lăng. 

- Tổng hợp tất cả các số liệu thu thập được từ các phương 

pháp trên. 

- Xử lý số liệu bằng Excel. 

2.3.4. Phƣơng pháp hệ thống 

- Phương pháp hệ thống nhằm khái quát định hướng mục tiêu 

và những giải pháp ch  yếu nhằm mục đích nâng cao hiệu quả quản 

lý rác thải. 

2.3.5. Phƣơng pháp k  thừa, tham khảo ý ki n chuyên gia 

- Cập nhật các tài liệu, số liệu mới về vấn đề quản lý CTR; các 

quy hoạch phát triển, chiến lược, các dự án về xây dựng nông thôn 

mới. 

- Các giải pháp, biện pháp kỹ thuật xử lý CTR. 

- Tham khảo ý kiến c a các chuyên gia, cán bộ quản lý, cán bộ 

trực tiếp quản lý về môi trường tại huyện và các xã.   
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CHƢƠNG 3 

Đ NH GI  HIỆN TRẠNG QUẢN    CHẤT THẢI RẮN TẠI 

HUYỆN HẢI  ĂNG - TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

3.1. HIỆN TRẠNG PH T SINH CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA 

 ÀN HUYỆN HẢI  ĂNG 

Tuỳ theo điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, để đơn giản cho 

quá trình tính toán, đánh giá hiện trạng lượng chất thải rắn phát sinh, 

hiện trạng thu gom và xử lý có thể chia thành 6 cụm:  

- Cụm thị trấn Hải Lăng và xã Hải Thọ; 

- Cụm các xã Hải Lâm, Hải Phú, Hải Thượng; 

- Cụm các xã Hải Xuân, Hải Quy, Hải Vĩnh, Hải Thiện;  

- Cụm các xã Hải Ba, Hải Dương, Hải Quế, Hải An, Hải  hê;  

- Cụm các xã Hải Tân, Hải Hoà, Hải Thành; 

- Cụm các xã Hải Trường, Hải Sơn, Hải Chánh.  

3.1.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

a. N  ồ   ố   

 . T       ầ  

 . K ố   ượ   

 Nhận xét: Qua bảng 3.2 chúng tôi nhận thấy rằng khối lượng 

CTR ở thị trấn Hải Lăng và một số xã như: Hải Chánh, Hải Thọ, Hải 

Phú, Hải An có khối lượng CTR sinh/người.ngày cao hơn những xã 

còn lại vì ở những địa phương này đời sống người dân cao hơn 

những nơi khác, mật độ dân số tập trung đông đúc hơn. 

3.1.2. Chất thải rắn y t  

a. N  ồ   ố : 

 . K ố   ượ   
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 Nhận xét: tình hình khám chữa bệnh c a người dân trong 

huyện ch  yếu ở bệnh viện đa khoa huyện Hải Lăng, ở các trung tâm 

y tế c a các xã hầu như là không có hoặc rất ít nên lượng CTR y tế 

phát sinh ch  yếu là ở bệnh viện đa khoa huyện. 

3.1.3. Chất thải rắn công nghiệp 

a. N  ồ   ố : 

 . T       ầ - k ố   ượ   

3.1.4. Chất thải rắn nông nghiệp 

a. N  ồ   ố  

b. K ố   ượ   

Lượng chất thải rắn điều tra được như sau: (Điều tra lượng 

chất thải rắn nguy hại phát sinh dựa trên việc hỏi và xem xét ý kiến 

tại các cơ sở bán thuốc bảo vệ thực vật và tham khảo ý kiến c a cán 

bộ Chi cục bảo vệ thực vật huyện Hải Lăng.) 

3.1.4. Chất thải rắn khác 

a. C               ợ 

 . C               ườ    ọ ,        í    ô   sở 

 . CTR   ươ   m  - d     ụ 

d. CTR  â  dự   

e. Bù       

3.2. HIỆN TRẠNG THU GOM CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA 

 ÀN HUYỆN HẢI  ĂNG 

3.2.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

a. Tỷ        ầ  s         om 

 Nhận xét,  ánh giá 

- Tích cực: 
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+ T  lệ thu gom và tần suất thu gom ở khu vực TT Hải Lăng là 

rất tốt đạt 95  

+ Tất cả các xã/TT đều đã có hình thức thu gom rác thải, đáng 

biểu dương là xã Hải Chánh và xã Hải Thọ vì hai xã này đã thành lập 

được đội ngũ VSMT chuyên đi thu gom rác thải ở chợ và các khu 

vực dân cư đông đúc. 

+ Tất cả các khu vực tập trung đông dân cư đều được thu. 

+ Chính quyền đã phối hợp tốt với người dân trong việc vận 

động các tập thể tham gia vào công tác thu gom rác thải. 

+ Qua điều tra khảo sát thì hầu hết các hộ gia đình đều đã lưu 

trữ rác để phục vụ cho việc thu gom chứ không vứt bừa bãi. Các hộ 

gia đình TT Hải Lăng và các hộ nằm ở khu đông dân cư có điều kiện 

kinh tế cao thì thường lưu trữ bằng sọt rác, thùng rác, thùng xốp; còn 

các hộ ở vùng nông thôn thì thường lưu trữ bằng bao bì… 

- Tồn tại: 

+ T  lệ thu gom CTR sinh hoạt chưa cao (43.15 ); nguyên 

nhân chính là do do các CTR như rau c  quả, thức ăn thừa, chai lọ 

thu  tinh, sắt thép vụn được người dân tái chế và tái sử dụng lại. 

CTR sinh hoạt là lượng CTR phát sinh nhiều nhất và lại nằm trong 

dân cư nên cần được thu gom càng triệt để càng tốt.  

+ Tần suất thu gom ở các xã hợp đồng với hợp tác xã MTĐT 

Hải Lăng còn thấp (1-2 lần/tuần) nên gây mùi khó chịu và ruồi nhặng 

tại các điểm tập kết. 

+ Có 2 xã chưa thực hiện được tốt công tác thu gom là xã Hải 

Xuân và xã Hải Quy mặc dù 2 xã này cũng đã quy hoạch bãi đổ. 

 . Sơ  ồ      om 

 Nhận xét  ánh giá 
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Đối với khu vực nông thôn, hầu như chất thải rắn hữu cơ đều 

được tái sử dụng, ch  còn lại là rác vô cơ cần được thu gom, xử lý. 

Qua điều tra cho thấy, khu vực huyện Hải Lăng là địa bàn đất 

rộng, mật độ dân cư thưa, người dân sống ch  yếu dựa vào nông 

nghiệp. Về bản chất, người dân đã tự phân loại chất thải rắn trong gia 

đình (ch  trừ thị trấn Hải Lăng và một số xã lân cận thị trấn như Hải 

Thọ do diện tích h p, đời sống người dân ch  yếu dựa vào kinh 

doanh, buôn bán nên tất cả rác thải đều phải thu gom) 

 Vì vậy, đối với huyện Hải Lăng, khả năng phân loại chất thải 

rắn đã có sẵn, trong thời gian tới, ch  cần phát huy khả năng này lên 

để tiện cho việc thu gom và xử lý c a HTX môi trường đô thị Hải 

Lăng. 

 . T  ế          â   ự       om 

 Thiết bị và nhân lực c a HTX môi trường đô thị Hải Lăng 

 Thiết bị và nhân lực c a các xã 

 Nhận xét,  ánh giá 

- Tại HTX môi trường đô thị Hải Lăng hiện ch  có 02 xe thu 

gom rác thải, là không đáp ứng được khả năng thu gom vận chuyển 

trong thời điểm hiện tại (thể hiện qua tần suất thu gom như đã nói ở 

trên). 

- Phương tiện vận chuyển tại các xã còn quá thô sơ ch  yếu là 

xe bò và xe đẩy tay. 

d. Chi phí thu gom 

3.2.2. Chất thải rắn y t  

a. T          ầ  s         om 

 . Sơ  ồ      om 

c. Chi phí thu gom 
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 Nhận xét,  ánh giá 

- Qua điều tra khảo sát thì chi phí xử lý như trên là hợp lý. 

- T  lệ thu gom và tần suất thu gom như vậy là tốt. 

3.2.3. Chất thải rắn công nghiệp 

 Sơ  ồ thu gom 

 Nhận xét,  ánh giá 

- Hiện nay việc phân loại CTR chưa được thực hiện triệt để, 

ch   phân loại đối với các chất thải mang lại giá trị kinh tế, còn lại 

các chất thải không có giá trị kinh tế, bao gồm cả chất thải nguy hại 

(như giẻ lau dính dầu, bóng đèn hỏng, ...) được thu gom và đổ thải 

cùng với chất thải sinh hoạt. 

- CTR công nghiệp hầu hết được các cơ sở tự thu gom và hợp 

đồng với đơn vị vận chuyển đi xử lý. 

- T  lệ thu gom khoảng 60  vì khối lượng CTR được tái chế, 

tái sử dụng là rất lớn. 

3.2.4. Chất thải rắn nông nghiệp 

 Nhận xét  ánh giá 

Lượng CTR nguy hại c a nông nghiệp phát sinh không lớn, 

tuy nhiên lại ảnh hưởng lớn đến môi trường. Hiện chưa có hệ thống 

thu gom cũng như hệ thống các điểm tập trung, lưu chứa là do đất 

nông nghiệp lớn và lượng phát sinh nhỏ nên khó quản lý và thu gom 

cũng như do huyện chưa có chính sách cụ thể khuyến khích người 

dân bỏ rác nông nghiệp ở nơi phù hợp. Huyện cũng chưa đưa ra các 

điểm tập kết rác cũng như thu gom rác này. Đa số người dân mua các 

hoá chất bảo vệ thực vật và mang ra ngoài ruộng sử dụng, mà ở đó 

không bố trí điểm thu gom nên họ vứt th ng xuống sông, bờ ruộng. 

 Sơ đồ thu gom 
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3.2.5. Chất thải rắn khác 

 Nhận xét,  ánh giá 

- CTR khác phát sinh ở hành chính công sở được thu gom rất tốt 

do ý thức mọi người cao, cũng như yêu cầu môi trường cao. 

- Rác chợ tuy đã được thu gom, nhưng ở đây lượng phát sinh khá 

lớn, rác được tập trung cả ngày, nên dễ gây mất mĩ quan cũng như 

mùi hôi. Bên cạnh đó rác chợ vẫn chưa có thùng rác bố trí, ch  có 

được quét đống để xe kéo vẫn chuyển ra điểm tập kết. Còn ở chợ nhỏ 

tự phát sinh trong khu dân cư, lượng rác thường rất ít nên hay bị bỏ 

qua công tác thu gom. 

3.3. HIỆN TRẠNG  Ử    CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA  ÀN 

HUYỆN HẢI  ĂNG 

3.3.1. Phƣơng pháp tái ch , tái sử dụng 

a. P  m       dụ   

 .             ử    

 Đánh giá, nhận xét 

   huyện vấn đề tái sử dụng được áp dụng rất tốt. Đây là một 

trong những biện pháp xử lý tốt, vừa không gây ô nhiễm môi trường 

vừa mang lại giá trị về kinh tế cho người dân. Quá trình tái chế – tái 

sử dụng giúp ích rất nhiều cho vấn đề phân loại rác tại nguồn. 

3.3.2. Phƣơng pháp đốt 

a. P  m       dụ   

 .             ử    

 CTR y tế 

 Đánh giá, nhận xét:  
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- Hiện nay lò đốt trên xử lý được triệt để lượng chất thải rắn 

nguy hại phát sinh, sản phẩm sau đốt được bệnh viện đào hố chôn 

lấp. 

  - Đối với rác sinh hoạt thì người dân   đống lại xong đốt tự 

nhiên gây mùi khó chịu và có thể gây hỏa hoạn. 

- Hiện trạng đốt ở các bãi rác, bãi đất tại các xã có thể chấp nhận 

được vì những bãi này  được xã quy hoạch ở những vùng rừng núi, 

xa khu dân cư. 

3.3.3. Phƣơng pháp chôn lấp 

a.  P  m       dụ   

 .             ã    ô      

 Nhận xét,  ánh giá 

Chôn lấp hợp vệ sinh là một phương pháp xử lý an toàn, được 

tất cả các nước trên thế giới áp dụng. Tuy nhiên, hiện trạng ở bãi rác 

huyện Hải Lăng là vận hành chưa đúng yêu cầu kỹ thuật; nước r  rác 

tuy có hệ thống xử lý nhưng còn đơn giản và chưa được vận hành 

đúng. 

3.4. TÍNH TO N  ƢỢNG CTR PHÁT SINH VÀ THU GOM 

TẠI HUYỆN ĐẾN NĂM 2040 

Lượng CTR phát sinh và thu gom sẽ được tính toán theo từng 

cụm để thuận tiện cho việc tính toán các bãi chôn lấp (chúng tôi sẽ 

chia thành 4 cụm tương ứng với 4 bãi chôn lấp sẽ được quy hoạch). 

3.4.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

3.4.2. Chất thải rắn y t  

3.4.3.  Chất thải rắn nông nghiệp 

3.4.4.  Chất thải rắn công nghiệp 

3.4.5. Chất thải rắn khác 
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a. C               ợ 

b. C               ươ   m  - d     ụ 

c. C                    í  -  ô    ộ   

d. Ch t th i r n xây dựng 

e. Bù       
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CHƢƠNG 4 

Đ   UẤT C C GIẢI PH P NHẰM NÂNG CAO  

CHẤT  ƢỢNG CÔNG T C QUẢN    CTR TẠI HUYỆN  

HẢI  ĂNG - TỈNH QUẢNG TRỊ 

4.1.  IỆN PH P QUẢN    

- Tăng tần suất thu gom chất thải rắn : hiện nay tần suất thu 

gom tại các xã là còn quá ít, hầu như thu gom với tần suất 1-2 

tuần/lần, như vậy thì không đảm bảo vệ sinh môi trường và ảnh 

hưởng nhiều tới đời sống c a người dân, nên tăng cường 3 lần/ tuần. 

- Để HTX môi trường đô thị Hải Lăng là đơn vị chịu trách 

nhiệm thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện để việc quản 

lý chất thải rắn được dễ dàng và đồng bộ hơn, có sự liên kết thu gom 

vận chuyển chất thải rắn ở các xã với nhau làm tiết kiệm chi phí và 

thời gian đi lại.  

 Để thực hiện được 02 điều nói trên thì các cơ quan chức 

năng có liên quan phải cùng nhau phối hợp để nâng cấp quy mô c a 

 HTX môi trường đô thị Hải Lăng” thành  Công ty môi trường đô 

thị Hải Lăng”; điều này đồng nghĩa với việc phải đầu tư thêm trang 

thiết bị và nguồn nhân lực.(Sẽ được tính toán cụ thể ở phần sau) 

- Nâng cao ý thức c a công nhân về việc thu gom chất thải 

rắn, tăng thêm các chế độ hỗ trợ cho công nhân  để chất lượng thu 

gom được tốt hơn. 

 Giải pháp: tổ chức các đợt tập huấn cho công nhân; có thể 

bồi dưỡng thêm sữa, đường cho công nhân lao động trực tiếp để 

động viên họ. 

-  Sử dụng các công cụ kinh tế để nâng cao hiệu quả c a hệ 

thống quản lý như: vận động hỗ trợ nguồn vốn từ bên ngoài, tăng 
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lương và hỗ trợ các chế độ cho công nhân. Nâng mức phí môi trường 

đối với một số nơi phí thu gom thấp,  phạt tiền đối với các hành vi 

trái với quy định c a các tổ chức lớn về mặt môi trường. 

 Nâng cao trách nhiệm và phân công nhiệm vụ rõ ràng đối 

với các cơ quan chức năng có liên quan. 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức c a người dân về vấn đề môi 

trường, đặc biệt là giáo dục cho thế hệ trẻ là học sinh trên địa bàn 

huyện. 

 Cơ quan chức năng kết hợp với các nhà trường tổ chức các 

buổi ngoại khóa về môi trường cho học sinh; lồng ghép tuyên truyền 

nâng cao ý thức c a người dân thông qua các buổi họp c a các ban 

ngành đoàn thể…. 

- Nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ môi trường. 

 Tuyển dụng những người có trình độ chuyên môn; tạo điều 

kiện về thời gian và có hình thức hỗ trợ về mặt vật chất để khuyến 

khích cán bộ môi trường học hỏi, nâng cao nghiệp vụ. 

-  huyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt 

động trong lĩnh vực tái chế CTR. 

 Cơ quan chức năng có liên quan tạo điều kiện về quỹ đất, hỗ 

trợ về mặt kỹ thuật hoặc cho vay vốn. 

4.2.  IỆN PH P KỸ THUẬT 

- Xây bể chứa rác thải nguy hại trong nông nghiệp và tiến 

hành thu gom, xử lý.(sẽ được làm rõ ở phần 4.2.4) 

- Bố trí các điểm tập kết trên toàn huyện để thuận tiện thu gom 

(sẽ được làm rõ ở phần 4.2.3) 

- Sử dụng các loại chế (L2100CHV, Bio Strem 9442, 

EM…)phẩm để phun xịt khử mùi tại các điểm tập kết 
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 Giao trách nhiệm cho từng thôn có các điểm tập kết. 

- Đầu tư thêm xe chuyên dụng để vận chuyển rác nguy hại.(số 

lượng sẽ được tính toán ở phần 4.2.2) 

- Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung hợp vệ sinh. 

Đầu tư xe cuốn ép để vận chuyển rác thải không nguy hại trên toàn 

địa bàn huyện về bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung. 

- Vận hành đúng quy trình c a một bãi chôn lấp hợp vệ sinh 

(tăng lượng đất ph  trung gian cho ô chôn lấp, đầm nén rác liên tục, 

tăng chiều dày c a cây xanh xung quanh bãi rác…) (quy trình vận 

hành được thể hiện ở phần 4.2.4). 

- Đầu tư thêm lò đốt để phục vụ cho việc đốt rác nguy hại 

công nghiệp – tiểu th  công nghiệp và rác thải nguy hại trong nông 

nghiệp.(sẽ được tính toán trong phần 4.2.4) 

- Đối với huyện Hải Lăng, khả năng phân loại chất thải rắn đã 

có sẵn, nhưng ch  yếu là do sự tự phát c a người dân, chưa mang 

tính chất đồng bộ; trong thời gian tới, ch  cần phát huy khả năng này 

lên để tiện cho việc thu gom và xử lý c a HTX môi trường đô thị Hải 

Lăng. 

 Phân loại chất thải rắn một cách đồng bộ và có hệ thống là 

điều khó khăn và cần nhiều thời gian đặc biệt là một huyện có điều 

kiện kinh tế còn kém phát triển, dân cư thưa thớt như Hải Lăng. 

Quan trọng hơn là khi phân loại xong chúng ta sẽ có hình thức xử lý 

như thế nào đối với từng loại chất thải đã được phân loại, điều này 

huyện Hải Lăng trong vòng 20-25 năm tới chắc chắn sẽ chưa làm 

được. Mục tiêu đặt ra ở đây là tuyên truyền, vận động người dân tự 

phân loại theo hình thức như sau: 

+ Phân loại CTR có thể tái chế, tái sử dụng 
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+ Những CTR hữu cơ dể phân h y như thức ăn thừa nếu 

không được tận dụng thì nên cho vào túi nilon-> buộc k  lại trước 

khi cho vào thùng rác (tránh tình trạng chất hữu cơ phân h y gây mùi 

hôi thối, khó chịu; nước chảy làm ô nhiễm môi trường). 

4.2.1. Đề xuất giải pháp tái ch  

4.2.2. Đề xuất quy hoạch hệ thống thu gom và vận chuyển 

CTR trong giai đoạn quy hoạch 

a. P ươ           om   o        ồ  

 . Tí    o     ù            om   o        ồ       s    

 . Tí    o   số  e      om CTR   o                  m 

2040 

4.2.3. Đề xuất quy hoạch vị tr  các điểm tập k t rác thải và 

các bãi chôn lấp trên địa bàn huyện 

a.      o         í       ểm  ậ  kế           

 .      o         í      ã    ô      

 Nguyên tắc lự  chọn các  iểm xử lý CTR 

 Quy hoạch vị t í các  ãi chôn lấp t ên  ị   àn huyện 

4.2.4. Đề xuất quy hoạch hệ thống xử lý chất thải rắn của 

huyện Hải  ăng cho năm 2040 

 - Các chất thải không nguy hại bao gồm: CTR sinh hoạt, 

CTR y tế  NH, CTR công nghiệp  NH và các CTR khác (chợ, hành 

chính công cộng, thương mại dịch vụ, xây dựng) sẽ được thu gom và 

đem về chôn lấp tại các bãi chôn lập hợp vệ sinh được phân theo 

từng cụm như ở trên. 

- CTR y tế NH, công nghiệp NH, nông nghiệp nguy hại sẽ 

được thu gom và đem về khu xử lý tập trung c a huyện (xã Hải Thọ) 

để đốt và chôn lấp. 
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- Trung bình cứ 300 sào đất nông nghiệp thì sẽ xây dựng 01 bể 

thu gom CTR  nông nghiệp nguy hại. Như vậy, năm 2040 toàn huyện 

sẽ có 491 bể thu gom CTR nông nghiệp nguy hại. (Bãn vẽ  ể thu 

gom CTR NH nông nghiệp   -> Bãn vẽ số 02) 

- Phân bùn bể phốt trên toàn huyện cũng được thu gom và đem 

về khu xử lý tập trung c a huyện để xử lý. 

- Các loại CTR tái chế, tái sử dụng được một phần đã được 

người dân tự phân loại và bán, một phần được công nhân  thu gom 

c a công ty môi trường đô thị Hải Lăng thu lượm, phần còn lại được 

người nhặt rác thu lượm-> lượng CTR tái chế bị chôn lấp là rất ít, 

hầu như không đáng kể. 

Tính toán các hạng mục: 

a.  ố   ớ                k ô            

 Tính toán kích thước ô chôn lấp 

 Thi t k  các công t ình phụ t ợ t ong  ãi chôn lấp 

 Cách vận hành trong các ô chôn lấp 

 .  ố   ớ                     

Đầu tư lò đốt năm 2016 có công suất:  137/(0,85.0,93)= 173 

kg/ngđ 

Công suất cần thiết c a lò đốt năm 2040 là:  1397/ 

(0,85.0,93)=  1767 kg/ngđ 

Năm 2016 ta tiến hành đầu tư lò đốt ST- 200 có công suất 

200- 220 kg/ngđ, làm việc 01h/ngày và nâng cấp công suất đốt c a lò 

lên sau các năm. 

 Thông số kỹ thuật 

 Sơ  ồ công nghệ 

 Ưu  iểm của lò 
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 .  ố   ớ    â   ù   ể   ố  

Xây dựng 06 bể nén bùn, thể tích mỗi bể là 60m
3
. Như vậy, 

với lượng bùn lưu lại trong 06 bể cô đặc là khoảng 4m
3
/ng.đ thì 

khoảng 03 tháng sẽ đầy hết 06 bể nén bùn -> ta sẽ tiến hành bơm bùn 

định kỳ 03 tháng/1 lần. 

 Vận hành 06  ể nén  ùn 

d.  ố   ớ  CTR  â  dự   

e.      ố    ử     ướ         
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KẾT  UẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT  UẬN 

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

sát hiện trạng, tính toán quy hoạch và đề xuất các biện pháp quản lý 

CTR tại huyện Hải Lăng, t nh Quảng Trị, qua đó có thể rút ra một số 

kết luận sau: 

a. Kết quả đánh giá hiện trạng phát sinh, thu gom và xử lý 

CTR 

- Khối lượng phát sinh CTR c a từng nguồn (sinh hoạt, y tế, 

chợ,...) và từng cụm. (được thể hiện qua các phụ lục) 

 - T  lệ thu gom c a toàn huyện là chưa cao (khoảng hơn 

40 ), phương tiện thu gom còn thiếu; tần suất thu gom tại các xã 

vẫn còn thấp và có 02 xã vẫn chưa được thu gom CTR. 

- Hệ thống thu gom chưa được đồng bộ. 

- Ý thức c a người dân trong việc thu gom và xử lý CTR để 

bảo vệ môi trường còn thấp. 

- Việc vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh  chưa đúng kỹ thuật, 

CTR NH chưa được xử lý. 

 b. Dự báo khối lượng CTR phát sinh, thu gom đến năm 2040 

và tính toán trang thiết bị thu gom 

- Khối lượng phát sinh và thu gom CTR c a từng nguồn, từng 

cụm qua các năm. 

- Tính toán trang thiết bị và nguồn nhân lực thu gom trong giai 

đoạn quy hoạch. 

 c. Giải pháp quản lý CTR 

- Luận văn đã đề xuất một số giải pháp quản lý và giải pháp kỹ 

thuật nhằm nâng cao chất lượng quản lý CTR. 
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- Đã xác định vị trí các điểm tập kết và các bãi chôn lấp trong 

giai đoạn quy hoạch. 

- Đã tính toán các công trình xử lý đến hết giai đoạn quy 

hoạch. 

2. KIẾN NGHỊ 

Ngoài những giải pháp mà tác giả đã trình bày trong luận văn, 

tác giả có một số kiến nghị sau: 

- Nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn tại huyện 

- Nghiên cứu tổng thể quá trình phát triển kinh tế xã hội huyện 

Hải Lăng đến năm 2040 và đề xuất các phương pháp quản lý chất 

thải rắn đạt hiệu quả hơn. 

Vận dụng quy hoạch phù hợp với thực tế, kinh nghiệm c a địa 

phương để lựa chọn số lượng và địa điểm tập kết rác thích hợp tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc thu gom CTR từ xã, thôn đến các bãi 

chôn lấp c a huyện 


