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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu tiến hành đánh giá sự khác nhau về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của 2 thành phố là 
Biên Hòa và Mỹ Tho và sử dụng phương pháp định giá ngẫu nhiên (CVM), thông qua điều tra 
100 hộ dân tại mỗi thành phố. Kết quả dự báo sự gia tăng dân số theo 2 giai đoạn 2016 - 2020 và 
2021 - 2025 cho thấy hệ thống thu gom hiện nay không còn đáp ứng được yêu cầu. Mô hình hồi 
quy đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả của hộ dân trong giai đoạn 
2016 - 2020. Từ đó xác định được mức sẵn lòng chi trả của hộ dân thành phố Biên Hòa giai đoạn 
2016 - 2020 là tăng 14.450 đồng và giai đoạn 2021 - 2025 là tăng thêm 18.350 đồng so với mức 
giá 28.000 đồng/tháng hiện tại. Tại Mỹ Tho, mức sẵn lòng chi trả tăng thêm 13.000 đồng/tháng 
(giai đoạn 2016 - 2020); 2021 - 2025 tăng thêm 16.950 đồng so với giá hiện tại và phụ thuộc vào 
thu nhập, khối lượng rác phát sinh, nghề nghiệp kinh doanh.                       
            

         Từ khóa: Chất thải rắn sinh hoạt; Phương pháp định giá ngẫu nhiên; Mức sẵn lòng chi 
trả; Mô hình hồi qui; Thu nhập. 
 

Abstract: 
 

The research evaluates the differences of household solid waste management systems in Bien 
Hoa and My Tho Cities using contingent valuation method (CVM) through surveying 100 
households for each city. Result of the increasing population in stages from 2016 to 2020 and 
from 2021 to 2025 show that solid waste collection system no longer meets the requirements. 
Regression model identifies the factors that affect willingness to pay of households in the period 
2016 - 2020. Willingness to pay in Bien Hoa city increases by 14,450 VND/month in the period 
2016 - 2020 and 18,350 VND/month in the period from 2021 to 2025 compared with 28,000 
VND/month at present. In My Tho, the willingness to pay equals 13,000 VND/month in the 
period 2016-2020; it also increases by 16,950 VND/month compared with the current price. The 
willingness depends on the average income, the volume of garbage and business careers.  
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