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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm phân tích hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt quy mô hộ gia 
đình, cộng đồng dân cư tại địa bàn nghiên cứu. Từ đó, tiến hành đề xuất các giải pháp quản lý 
phù hợp với năng lực của cộng đồng. Phương pháp nghiên cứu thực địa, phỏng vấn cấu trúc và 
phỏng vấn sâu bán cấu trúc đã được sử dụng. Kết quả cho thấy, phần lớn rác thải không được thu 
gom và xử lý hợp vệ sinh (99,2%). Người dân phải tự xử lý rác thải tại nhà với nhiều hình thức 
khác nhau. Trong đó, phương pháp đốt rác tại nông hộ và thải xuống sông là hai hình thức xử lý 
phổ biến nhất (64,4% và 30,6%). Nghiên cứu đề xuất 3 nhóm giải pháp quản lý rác thải phù hợp 
với năng lực của cộng đồng 
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Abstract: 
 

The study’s purpose is to analyse the actual situation of waste management at household and 
community levels in Cu Lao Dung district, Soc Trang province. The study also suggests some 
solutions which suit the capacity of local people. In the study, field research method, in-depth 
interview method and semi-structured interview method are applied. The results show that most 
of the waste is not collected and processed hygienically, accounting for 99.2%. People treat 
waste by themselves at home in different ways. Two common ways are garbage burning and 
disposing garbage to the rivers, accounting for 64.4% and 30.6% respectively. The study 
suggests 3 main ways of effective waste management which are appropriate to the community’s 
capacity 
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