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Tóm tắt: 
 

Khu Kinh tế mở Chu Lai là khu kinh tế ven biển đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ quyết định 

thành lập ngày 05/6/2003, với tổng diện tích tự nhiên 32.400 ha, gồm 16 xã, phường thuộc địa bàn 

vùng Đông của huyện Núi Thành, thành phố Tam Kỳ. Sau 12 năm triển khai xây dựng, bộ mặt 

đang từng ngày thay da đổi thịt, từ chỗ trước đây chỉ là những khu vực cát trắng, không thể trồng 

loại cây có giá trị kinh tế cao thì nay đã có nhiều nhà máy, khu du lịch mọc lên, trong đó có nhà 

máy với quy mô lớn mang tầm quốc gia. Tuy nhiên, song song với việc phát triển các dự án đầu tư 

là lượng chất thải, có chất thải rắn (CTR) phát sinh ngày càng nhiều, có nguy cơ gây tác động tiêu 

cực đến môi trường. Để góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, quản lý một cách chặt chẽ các loại 

CTR từ nguồn phát sinh đến nơi xử lý cuối cùng, bài viết này đánh giá thực trạng và đề xuất giải 

pháp quản lý chất thải rắn tại địa bàn Chu Lai.                           
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Abstract: 

Chu Lai Economic Zone is the first coastal economic zone established on the decision of the Prime 

Minister dated 05/6/2003, with the total area of 32.400 ha, including 16 communes, wards of East 

Nui Thanh district, Tam Ky city. After 12 years of construction and development, it has 

experienced an enormous change, from an empty severe desert to a complex area of industrial 

plants, factories, tourism parks and resorts. Particularly, there are big projects at national level. 

However, together with this is the concern about the waste, especially the increasing amount of 

solid waste, causing negative impacts to the environment. With the purpose of controlling the 

environmental pollution, decreasing the waste cost, and thoroughly managing many kinds of solid 

waste from the source to the final treatment site, this essay will analyze the current situation and 

propose solutions for solid waste management in Chu Lai Open economic zone.                    
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