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Abstract: 
 

Hoi An city, an ancient town recognized by UNESCO as the world cultural heritage, received 
2.15 million tourists in 2015. The figure is huge comparing to the population of 93,000 of Hoi 
An and increases waste generation amount in the city. All the waste including tourism waste is 
disposed into landfill directly, making its lifetime shorter and causing serious environment 
pollution. Our previous study in 2015 identified the generation and compositions of tourism 
waste from the city center area as well as those of household waste from city center, rural and 
urban/suburban areas. In this study, the applicability of incineration to the waste of Hoi An is 
investigated. Specifically, we determine waste chemical elements and ash content by 
laboratory experiments. As a result, incineration is applicable because heating value of the 
waste is about 9.3 MJ/kg. Moreover, reduction rate of landfill waste is up to 80% of weight.      
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Tóm tắt: 
 
 
Thành phố Hội An, nơi có khu phố cổ được công nhận là di sản văn hóa bởi UNESCO, đã đón 
2,15 triệu lượt khách trong năm 2015. Đây là một con số rất lớn so với dân số 93.000 của 
thành phố và nó làm cho lượng phát thải rác tăng đột biến. Tất cả rác bao gồm cả rác từ hoạt 
động du lịch được đổ ra bãi chôn lấp làm cho tuổi thọ của nó ngắn đi và gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng. Trong nghiên cứu năm 2015, chúng tôi đã xác định lượng phát sinh và 
thành phần của rác du lịch từ khu vực trung tâm; và của rác sinh hoạt từ trung tâm thành phố, 
khu nông thôn và khu đô thị/ngoại ô. Trong nghiên cứu này, khả năng ứng dụng của việc thiêu 
hủy rác tại Hội An đã được điều tra. Cụ thể, chúng tôi đã xác định thành phần hóa học và độ 
tro của rác qua các thí nghiệm phân tích. Kết quả là có thể áp dụng bởi nhiệt lượng của rác là 
khoảng 9,3 MJ/kg. Hơn nữa lượng rác chôn lấp có thể giảm đến 80%.  
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