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3.1. PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN
Việc phân loại chất thải rắn (CTR) có
thể tiếp cận theo nhiều cách khác nhau.
Theo nguồn gốc phát sinh, có thể chia ra
CTR sinh hoạt, CTR xây dựng, CTR công
nghiệp, CTR nông nghiệp và làng nghề, CTR
y tế. Theo phạm vi không gian, có thể chia
thành CTR đô thị và CTR nông thôn. Mặt
khác, nếu theo tính chất độc hại của CTR
thì chia ra làm 2 loại: CTR thông thường và
CTNH.
Về tổng thể, miền Đông Nam Bộ là khu
vực có mức phát sinh CTR cao nhất trong
cả nước, tiếp đến là Đồng bằng sông Hồng;
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung;
Đồng bằng sông Cửu Long; rồi đến Trung du
và miền núi phía Bắc; khu vực Tây Nguyên
có lượng phát sinh CTR đô thị thấp nhất so
với các khu vực khác (Biểu đồ 3.1)

Đồng bằng sông Hồng

Trung du và miền núi phía bắc

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

Tây nguyên

Đông nam bộ

Đồng bằng sông Cửu Long
15%

22%

7%

3.1.1. Chất thải rắn thông thường

3.1.1.1. Chất thải rắn sinh hoạt
Lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong giai
đoạn 2011 - 2015 tiếp tục gia tăng và có xu
hướng tăng nhanh hơn so với giai đoạn 2006
- 2010. Theo số liệu thống kê được trong các
năm từ 2007 đến 2010, tổng lượng CTR sinh
hoạt ở các đô thị phát sinh trên toàn quốc
là 17.682 tấn/ngày (năm 2007); 26.224 tấn/
ngày (năm 2010), tăng trung bình 10% mỗi
năm. Đến năm 2014, khối lượng CTR sinh
hoạt đô thị phát sinh khoảng 32.000 tấn/
ngày. Chỉ tính riêng tại Hà Nội và Tp. Hồ
Chí Minh, khối lượng CTR sinh hoạt phát
sinh là 6.420 tấn/ngày và 6.739 tấn/ngày1.
Theo tính toán mức gia tăng của giai đoạn từ
2010 - 2014 đạt trung bình 12% mỗi năm.
CTR sinh hoạt đô thị phát sinh chủ yếu
từ các hộ gia đình, các khu vực công cộng
(đường phố, chợ, các trung tâm thương mại,
văn phòng, các cơ sở nghiên cứu, trường
học...). CTR sinh hoạt đô thị có tỷ lệ hữu cơ
vào khoảng 54 - 77%, chất thải có thể tái
chế (thành phần nhựa và kim loại) chiếm
khoảng 8 - 18%.

33%
18%
5%

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ phát sinh chất thải rắn
tại 6 vùng trong cả nước
Nguồn: TCMT, 2014

1. Nguồn: Báo cáo “Quản lý chất thải, bảo vệ môi trường
lưu vực sông, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện
chất lượng môi trường”, Hội nghị môi trường toàn quốc, Bộ
TN&MT, tháng 9/2015
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Về cơ bản, thành phần của CTR sinh
hoạt bao gồm chất vô cơ (các loại phế thải
thuỷ tinh, sành sứ, kim loại, giấy, cao su,
nhựa, túi nilon, vải, đồ điện, đồ chơi...),
chất hữu cơ (cây cỏ loại bỏ, lá rụng, rau quả
hư hỏng, đồ ăn thừa, xác súc vật, phân động
vật....) và các chất khác. Hiện nay, túi nilon
đang nổi lên như vấn đề đáng lo ngại trong
quản lý CTR do thói quen sinh hoạt của
người dân.
Trong CTR đô thị, CTR xây dựng chiếm
một tỷ lệ không nhỏ. Loại CTR này chủ yếu
phát sinh từ các công trình xây dựng, sửa
chữa nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị. CTR đô
thị không tăng mạnh và có tính đột biến như
giai đoạn 2005 - 2010 (từ 33.370 nghìn m2
diện tích nhà ở năm 2005 lên 85.885 nghìn m2 năm 2010), tổng diện tích nhà ở xây
mới ở đô thị trong giai đoạn 2011 đến 2013
chỉ tăng nhẹ năm 2013 là 86.621 nghìn m2.
Quá trình xây dựng các công trình mới này

sẽ làm phát sinh một lượng không nhỏ CTR
xây dựng từ quá trình đào móng, xây dựng
và hoàn thiện công trình.
Chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông
thôn có tỷ lệ khá cao chất hữu cơ, chủ yếu
là từ thực phẩm thải, chất thải làm vườn và
phần lớn đều là chất thải hữu cơ dễ phân hủy
(tỷ lệ các thành phần dễ phân hủy chiếm
tới 65% trong chất thải sinh hoạt gia đình ở
nông thôn). Về cơ bản, lượng phát sinh CTR
sinh hoạt ở nông thôn phụ thuộc vào mật độ
dân cư và nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Nhìn chung, khu vực đồng bằng có lượng
phát sinh CTR sinh hoạt cao hơn khu vực
miền núi; dân cư khu vực có mức tiêu dùng
cao thì lượng rác thải sinh hoạt cũng cao
hơn. Năm 2014, khu vực nông thôn ở nước
ta phát sinh khoảng 31.000 tấn CTR sinh
hoạt mỗi ngày. Tuy nhiên, vấn đề quản lý
CTR sinh hoạt khu vực này có nhiều bất cập.

3.1.1.2. Chất thải rắn công nghiệp
Bảng 3.1. Thành phần của chất thải rắn ở Hà Nội
STT

Thành phần CTR

Tỷ lệ (%)

1

Chất hữu cơ

51,9

2

Chất vô cơ

16,1

2.1

Giấy

2,7

2.2

Nhựa

3,0

2.3

Da, cao su, gỗ

1,3

2.4

Vải sợi

1,6

2.5

Thuỷ tinh

0,5

2.6

Đá, đất sét, sành sứ

6,1

2.7

Kim loại

0,9

3

Các hạt < 10mm

31,9

Cộng

100

Nguồn: Báo cáo Quy hoạch xử lý chất thải rắn
Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,
Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, 2015
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Trong phạm vi toàn quốc, qua khảo
sát của Bộ TN&MT, khối lượng CTR công
nghiệp xấp xỉ trên 22.440 tấn/ngày, tương
đương 8,1 triệu tấn/năm (Bảng 3.2). Theo
thống kê, CTR công nghiệp tập trung chủ
yếu ở 2 vùng ĐBSH và Đông Nam Bộ nơi tập
trung 2 vùng KTTĐ của cả nước. Đông Nam
Bộ vẫn là khu vực có mức phát sinh CTR cao
nhất, chiếm 34% tổng lượng phát sinh trong
cả nước, tiếp đến là khu vực ĐBSH (29%)
và Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
(24%). So sánh với giai đoạn 2005 - 2010,
lượng CTR phát sinh từ hoạt động sản xuất
công nghiệp vẫn khá ổn định.
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Bảng 3.2. Lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh năm 2011
ĐVT: tấn/ngày
TT

Địa phương

CTR công
nghiệp

CTNH công
nghiệp

1

Đồng bằng sông Hồng

7.250

1.370

2

Trung du và miền núi phía
Bắc

1.310

190

3

Bắc Trung bộ và Duyên
hải Miền Trung

3.680

1.140

4

Tây Nguyên

460

65

5

Đông Nam Bộ

7.570

1.580

6

Đồng bằng sông Cửu Long

2.170

350

Tổng:

22.440

4.695

Nguồn: TCMT, 2012

Khung 3.1. Bùn thải từ hoạt động khai thác,
chế biến bauxit
Muốn sản xuất 1 tấn alumina, phải khai thác ít nhất 2
tấn quặng bauxite và thải ra đến 1,5 tấn bùn đỏ. Theo báo
cáo đánh giá tác động môi trường dự án Bauxit Nhân Cơ,
nước thải và bùn thải có khối lượng tới sinh do công 11
triệu m3/năm. Bùn đỏ (Red Mud) là chất thải không thể tránh
được của khâu chế biến bauxite thành alumina, gồm các
thành phần không thể hòa tan, trơ, khá bền vững trong điện
phong hoá như Hematit, Natrisilicoaluminate, Canxititanat,
Monohydrate nhôm, Trihydrate nhôm và đặc biệt là chứa xút
- một hóa chất độc hại dùng để chế biến alumina từ bauxit,
v.v. Ở Tây Nguyên, nếu chế biến bauxit thành alumina, bắt
buộc phải xây dựng các hồ chứa bùn đỏ tại chỗ. Chỉ riêng
dự án Nhân Cơ, theo báo cáo ĐTM, dung tích hồ thải bùn
đỏ sau 15 năm lên tới 8,7 triệu m3. Tương tự, dự án Tân Rai
có lượng bùn đỏ thải ra môi trường khoảng 0,8 triệu m3/năm,
tổng lượng bùn đỏ phải tích trên cao nguyên cả đời dự án
Tân Rai 80 - 90 triệu m3.
Nguồn: Báo cáo “Áp lực môi trường và phòng ngừa, giảm thiểu ô
nhiễm môi trường do hoạt động phát triển công nghiệp, khai thác
khoáng sản ở Việt Nam”, PGS.TS, Lê Trình, Hội nghị Môi trường
toàn quốc lần thứ IV, tháng 9/2015

CTR công nghiệp thông
thường chủ yếu phát sinh từ
các KCN, KCX, khu công nghệ
cao và các cơ sở sản xuất kinh
doanh nằm ngoài KCN. Trong
đó, đáng chú ý là CTR từ các
ngành công nghiệp khai thác
(khai thác than, công nghiệp
nhiệt điện, quặng sắt, khai
thác các kim loại màu, khai
thác bauxit...); công nghiệp
đóng mới và sửa chữa tàu
biển; công nghiệp nhiệt điện;
công nghiệp rượu, bia, nước
giải khát... Tuy nhiên, CTR
công nghiệp phát sinh từ các
cơ sở sản xuất năm ngoài
KCN, CCN không được thống
kê đầy đủ.
Khối lượng CTR phát sinh
do công nghiệp khai thác còn
cao hơn nhiều lần so với CTR
phát sinh từ các KCN. Để
sản xuất 1 tấn than, cần bóc
đi từ 8 - 10m3 đất phủ. Chỉ
tính riêng các mỏ than của
Tập đoàn Công nghiệp than
và Khoáng sản Việt Nam đã
thải vào môi trường khoảng
180 triệu m3 đất đá.2

2. Báo cáo “Áp lực môi trường và phòng
ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do
hoạt động phát triển công nghiệp, khai
thác khoáng sản ở Việt Nam”, GS.TS, Lê
Trình, Hội nghị môi trường toàn quốc,
tháng 9/2015

51

CHƯƠNG 3
3.1.2.3. Chất thải rắn nông nghiệp và làng nghề
Ước tính mỗi năm tại khu vực nông thôn

CTR chăn nuôi bao gồm phân, các chất độn

phát sinh hơn 76 triệu tấn rơm rạ và khoảng

chuồng, thức ăn thừa, xác gia súc, gia cầm…

47 triệu tấn chất thải chăn nuôi (chưa kể một

Theo thống kê đến nay, có khoảng 40-50%

khối lượng lớn chất thải sản xuất từ các làng

lượng CTR chăn nuôi được xử lý, số còn lại

nghề)3. Ngoài ra, đối với CTR nông nghiệp,

thải trực tiếp thẳng ra ao, hồ, kênh, rạch4.

cần lưu ý đến một lượng không nhỏ bao bì
phân bón thuốc BVTV bị thải bỏ và không

Sự phát triển mạnh mẽ của các làng

được thu gom, xử lý đúng quy cách.

nghề đã thải ra lượng CTR lớn, đặc biệt các

Cùng với sự gia tăng đàn và số lượng

làng nghề ở khu vực miền Bắc. Trong đó,

vật nuôi thì tình trạng ô nhiễm môi trường

các làng nghề tái chế kim loại, đúc đồng có

do chất thải chăn nuôi ngày càng tăng.

lượng CTR gồm bavia, bụi kim loại, phôi, rỉ
sắt lên tới 1 - 7 tấn/ngày.

Mỗi năm nguồn thải từ chăn nuôi thải ra
môi trường lên trên 80 triệu tấn (Bảng 3.3).

4. Báo cáo “Dự báo, phòng ngừa và giảm thiểu các nguồn
gây ô nhiễm môi trường do hoạt động phát triển kinh tế tại
khu vực nông thôn”, Bộ TN&MT, Hội nghị Môi trường toàn
quốc lần thứ IV, tháng 9/2015

3. Báo cáo “Tổng quan về các áp lực lên môi trường nước ta
hiện nay và một số định hướng, giải pháp nhằm giảm thiểu
ô nhiễm môi trường thời gian tới”, Tổng cục Môi trường,
Hội nghị môi trường toàn quốc, tháng 9/2015

Bảng 3.3. Ước tính khối lượng chất thải rắn chăn nuôi của Việt Nam
Đơn vị: Triệu tấn/năm

CTR bình
quân (kg/
ngày/con)

TT

Loài vật nuôi

1

Bò

10

2

Trâu

3

Lợn

4

Tổng chất thải rắn
2009

2010

2011

2012

2013

22.000

21.500

19.500

18.600

18.500

15

15.800

15.900

14.600

14.000

13.800

2

20.000

20.000

19.400

19.000

18.900

Gia cầm

0.2

20.400

21.000

23.000

22.000

22.600

5

Dê, cừu

1.5

750

706

684

725

726

6

Ngựa

4

149

131

126

120

113

Nguồn: Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT, 2014
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Bảng 3.4. Đặc trưng phát thải chất thải rắn từ sản xuất của một số loại hình làng nghề
Loại hình sản xuất

Chất thải rắn

Chế biến lương thực, thực phẩm và chăn nuôi, giết mổ

Xỉ than, CTR từ nguyên liệu

Dệt nhuộm, ươm tơ, thuộc da

Xỉ than, tơ sợi, vải vụn, cặn và bao bì hóa chất

Thủ công mỹ nghệ (gốm sứ, sơn mài, gỗ mỹ nghệ, chế
tác đá)

Xỉ than (gốm sứ), phế phẩm, cặn hóa chất

Tái chế phế liệu (giấy, nhựa, kim loại)

- Bụi giấy, tạp chất từ giấy, phế liệu, bao bì hóa chất
- Xỉ than, rỉ sắt, vụn kim loại nặng (Cr6+, Zn2+…)
- Nhãn mác, tạp chất không tái sinh, cao su

Vật liệu xây dựng, khai thác đá

Xỉ than, xỉ đá, đá vụn
Nguồn: Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, 2015

3.1.1.4. Chất thải rắn y tế
Bảng 3.5. Khối lượng chất thải rắn y tế
của một số địa phương năm 2014
STT

Tên tỉnh

Cùng với sự phát triển và sự tăng

CTR Y tế
(tấn/ năm)

1

Nghệ An

3.904

2

Ninh Bình

3.548

3

Thanh Hóa

3.128

4

Đồng Nai

3.024

5

Hà Nội

6

Lạng Sơn

1.706

7

Hà Tĩnh

1.442

8

Nam Định

1.095

9

Ninh Thuận

1.011

10

Điện Biên

626

11

Kon Tum

322

12

An Giang

236

2.972 (*)

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường
5 năm (2011 - 2014) các địa phương, 2015
(*) Số liệu thống kê tại các đơn vị y tế
do Sở Y tế Hà Nội quản lý

nhanh về số lượng giường bệnh điều
trị, khối lượng phát sinh CTR từ các
hoạt động y tế có chiều hướng ngày
càng gia tăng. CTR y tế trong bệnh
viện bao gồm hai loại là CTR sinh
hoạt và CTNH y tế. CTR sinh hoạt
chiếm khoảng 75 - 80% CTR trong
bệnh viện.
Theo thống kê, mức tăng chất thải
y tế hiện nay là 7,6%/năm. Ước tính
năm 2015, lượng CTR y tế phát sinh
là 600 tấn/ngày và năm 2020 sẽ là
800 tấn/ngày. Chỉ tính riêng trên địa
bàn Hà Nội, qua khảo sát của Sở Y
tế, lượng CTR y tế từ hoạt động khám
chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa
bàn thành phố trong năm 2014 là
khoảng gần 3.000 tấn.
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3.1.2. Chất thải nguy hại

3.1.2.1 Chất thải nguy hại từ hoạt động sản
xuất công nghiệp
Theo thống kê từ báo cáo của các địa
phương cho thấy tổng lượng CTNH phát sinh
trên toàn quốc hiện nay khoảng 800.000
tấn/năm5.
Ước tính trong CTR công nghiệp, lượng
CTNH chiếm tỷ lệ khoảng 20 - 30%. Tỷ
lệ này thay đổi tùy loại hình công nghiệp,
trong đó ngành cơ khí, điện, điện tử, hóa
chất là những ngành có tỷ lệ CTNH cao
(Khung 3.2).

Khung 3.2. Thành phần CTNH công nghiệp
phát sinh tại Hà Nội
CTR công nghiệp từ ngành cơ khí có khoảng
50% là chất thải độc hại chứa kim loại nặng,
chất ăn mòn và dễ cháy; CTR công nghiệp từ
ngành công nghiệp dệt, may mặc chứa khoảng
44,5% chất thải độc hại; CTR công nghiệp từ
ngành công nghiệp điện, điện tử có trên 70% là
chất thải độc hại chứa các cặn kim loại nặng gây
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; CTR công
nghiệp từ ngành hoá chất có khoảng 62% là
chất thải độc hại dưới dạng vi sinh vật và kim
loại hòa tan; CTR công nghiệp từ ngành công
nghiệp thực phẩm có khoảng 20% chưa các vi
khuẩn làm thối rữa; Các CTR công nghiệp khác
như thuộc da, xà phòng, sản xuất tân dược...
cũng tạo ra chất thải độc hại.
Nguồn: Báo cáo đánh giá phục vụ xây dựng Quy
hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,
Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, 2013

5. Báo cáo “Tổng kết công tác bảo vệ môi trường giai đoạn
2011-2015 và định hướng giai đoạn 2016 - 2020”, Bộ
TN&MT, Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV, tháng
9 năm 2015
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Ngoài ra, một nguồn phát sinh CTNH
là từ các vụ vi phạm pháp luật trong nhập
khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Một
số tổ chức, cá nhân lợi dụng việc nhập khẩu
phế liệu đã đưa CTNH chủ yếu là phế liệu
kim loại, nhựa, săm lốp cao su thải, vỏ ôtô,
tàu biển chưa làm sạch tạp chất, ắc quy chì
thải, sản phẩm điện tử đã qua sử dụng (màn
hình máy tính, bản mạch điện tử thải,...) về
Việt Nam. Các địa bàn trọng điểm diễn ra
hoạt động này là tuyến biên giới phía Bắc
(Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai), Tây Nam
(Tây Ninh, Kiên Giang) và các cửa khẩu
đường biển (tại Hải Phòng, Quảng Ninh và
Tp. Hồ Chí Minh). Theo thống kê của Tổng
cục Hải quan, số lượng các vụ vi phạm nhập
khẩu CTNH trái phép có diễn biến phức tạp,
cụ thể: năm 2011 phát hiện 17 vụ với khối
lượng CTNH thu giữ là 573 tấn, năm 2012
phát hiện 30 vụ với khối lượng thu giữ 3.868
tấn và tính đến tháng 7/2013 phát hiện 13
vụ với khối lượng CTNH thu giữ là 323 tấn6.

3.1.2.2 Chất thải nguy hại khu vực nông
thôn
Đối với CTR phát sinh từ khu vực sản
xuất ở nông thôn, đáng lưu ý là các loại CTR
như bao bì phân bón, thuốc BVTV và CTR
phát sinh từ nhóm làng nghề tái chế phế
liệu (kim loại, giấy, nhựa) với nhiều thành
phần nguy hại cho môi trường và sức khỏe
con người (Bảng 3.6). Ước tính mỗi năm tại
khu vực nông thôn ở nước ta phát sinh hơn
14.000 tấn bao bì hóa chất BVTV, phân bón
các loại.
6. Báo cáo “Tổng quan về các áp lực lên môi trường nước ta
hiện nay và một số định hướng, giải pháp nhằm giảm thiểu
ô nhiễm môi trường thời gian tới”, Hội nghị Môi trường toàn
quốc lần thứ IV, Bộ TN&MT, tháng 9/ 2015
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Theo kết quả điều tra, thống kê của Bộ
Tài nguyên và Môi trường và báo cáo của Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương về các điểm tồn lưu do hóa chất
BVTV từ thời kỳ bao cấp, chiến tranh, không
rõ nguồn gốc hoặc nhập lậu (sau đây gọi tắt là
điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV
tồn lưu), tính đến tháng 6 năm 2015 trên địa
bàn toàn quốc thống kê được 1.562 điểm
tồn lưu do hóa chất BVTV trên địa bàn 46

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn
cứ theo QCVN 54:2013/BTNMT của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về ngưỡng xử lý hóa
chất BVTV hữu cơ theo mục đích sử dụng đất
thì hiện có khoảng 200 điểm ô nhiễm tồn
lưu do hóa chất BVTV có mức độ rủi ro cao
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và
đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi
trường và sức khỏe cộng đồng7.

Bảng 3.6. Lượng chất thải rắn phát sinh

CTNH y tế chứa các tác nhân vi sinh,
chất phóng xạ, hóa chất, các kim loại nặng
và các chất độc gây đột biến tế bào là dạng
chất thải có thể sẽ gây những tác động tiềm
tàng tới môi trường và tới sức khỏe cộng
đồng, đặc biệt là những người phải tiếp xúc
trực tiếp8 (Bảng 3.7).

tại một số làng nghề tái chế
STT

Làng nghề

Chất thải rắn

1

Làng nghề tái
chế chì

Vỏ ắc quy hỏng, rỉ sắt, sắt
vụn, đất, bùn

2

Làng nghề tái
chế nhựa

Nhựa phế loại, nhãn mác,
băng ghim, các tạp chất

3

Làng nghề tái
chế giấy

Phế thải giấy, bao gói

4

Làng nghề tái
chế sắt thép

Rỉ sắt, sắt vụn, đất, bùn
mạ, mạt kim loại
Nguồn: TCMT tổng hợp, 2015

3.1.2.3. Chất thải nguy hại y tế

7. Nguồn Báo cáo “Báo cáo quản lý, bảo vệ môi trường lưu
vực sông, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện chất
lượng môi trường”, Bộ TN&MT, Hội nghị môi trường toàn
quốc, tháng 9/2015
8. Báo cáo “Tổng quan về các áp lực lên môi trường nước ta
hiện nay và một số định hướng, giải pháp nhằm giảm thiểu
ô nhiễm môi trường thời gian tới”, Tổng cục Môi trường,
Hội nghị môi trường toàn quốc, tháng 9/2015
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Bảng 3.7. Nguồn phát sinh các loại CTNH đặc thù từ hoạt động y tế
Loại CTNH

Nguồn tạo thành

Chất thải
lây nhiễm

Chất thải lây nhiễm sắc nhọn là chất thải lây nhiễm có thể gây ra các vết cắt hoặc xuyên thủng,
bao gồm: kim tiêm; bơm kim tiêm; đầu sắc nhọn của dây truyền; kim chọc dò; kim châm cứu,
lưỡi dao mổ; đinh, cưa dùng trong phẫu thuật và các vật sắc nhọn khác;
Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, bao gồm: Chất thải thấm, dính, chứa máu hoặc dịch sinh
học của cơ thể; các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly;
Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao, bao gồm: Mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh
phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm phát sinh từ các phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp
III trở lên;
Chất thải giải phẫu, bao gồm: Mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ và xác động vật thí nghiệm.

Chất thải
nguy hại
không lây
nhiễm

Hóa chất thải bỏ bao gồm các thành phần nguy hại;
Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất;
Thiết bị y tế vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân và các kim loại nặng;
Chất hàn răng amalgam thải bỏ;
Chất thải nguy hại khác theo quy định quản lý chất thải nguy hại hiện hành.
Nguồn: Công văn số 436/BYT-MT ngày 22/1/2016, Bộ Y tế, 2016

Chỉ tính riêng trên địa bàn Hà
Nội, qua khảo sát của Sở Y tế, lượng
CTNH y tế từ hoạt động khám chữa
bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn
thành phố trong năm 2014 là xấp xỉ
1,6 nghìn tấn.

Bảng 3.8. Khối lượng chất thải rắn nguy hại y tế của một số
địa phương năm 2014
STT

Tên tỉnh

CTNH Y tế
(tấn/ năm)

1

Hà Nội

1.632 (*)

2

Ninh Bình

887

3

Đồng Nai

756

4

Nghệ An

616

5

Thanh Hóa

283

6

Lạng Sơn

256

7

An Giang

236

8

Nam Định

233

9

Điện Biên

173

10

Ninh Thuận

146

11

Hà Tĩnh

134

12

Kon Tum

64

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường
5 năm (2011 - 2015) các địa phương, 2015
(*) Số liệu thống kê tại các đơn vị y tế do Sở Y tế Hà Nội quản lý
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3.2. THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
3.2.1. Thu gom và xử lý chất thải rắn thông
thường

Bảng 3.9. Tổng lượng gom chất thải rắn sinh hoạt
đô thị một số địa phương năm 2014

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng9, tỷ lệ
thu gom trung bình ở các đô thị giai đoạn
giai đoạn 2013 - 2014 đạt khoảng 84% 85%, tăng từ 3 đến 4% so với giai đoạn
2008 - 2010. Khu vực ngoại thành tỷ lệ thu
gom trung bình đạt khoảng 60% so với lượng
CTR sinh hoạt phát sinh. Tỷ lệ thu gom CTR
sinh hoạt tại khu vực nông thôn còn thấp,
trung bình đạt khoảng 40 - 55%. Các vùng
sâu, vùng xa tỷ lệ này chỉ đạt khoảng 10%.

TT

Địa phương

Tỷ lệ thu gom CTR
Sinh hoạt đô thị
(%/ năm)

1

Tp. Hồ Chí Minh (nội
thành)

100

2

Đà Nẵng (nội thành)

100

3

Hải Phòng (nội thành)

100

4

Hà Nội (4 quận nội
thành cũ)

98

5

Huế

95

6

Điện Biên

94

7

Long An

94

8

Nam Định

93

9

Quảng Ninh

92

10

Lạng Sơn

91

11

Nghệ An

90

12

Kiên Giang

88

13

Hà Giang

80

Theo báo cáo từ các địa phương, ở một
số đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 có tỷ lệ thu
gom khu vực nội thành đạt mức tuyệt đối
100% như Tp. Hồ Chí Minh; Đà Nẵng; Hải
Phòng; Hà Nội đạt khoảng 98% ở 11 quận
nội thành (quận Hà Đông đạt 96% và Thị xã
Sơn Tây đạt 94%); Huế đạt 95%. Các đô thị
loại 2 cũng có cải thiện đáng kể, đa số các
đô thị loại 2 và 3 đều đạt tỷ lệ thu gom ở khu
vực nội thành đạt trên 80% - 85%. Ở các
đô thị loại 4 và 5 thì công tác thu gom được
cải thiện không nhiều do nguồn lực vẫn hạn
chế, thu gom phần lớn do các hợp tác xã
hoặc tư nhân thực hiện nên thiếu vốn đầu
tư trang thiết bị thu gom. Mặt khác, ý thức
người dân ở các đô thị này cũng chưa cao
nên vẫn có gia đình không sử dụng dịch vụ
thu gom rác.
Tại các đô thị, việc thu gom, vận chuyển
CTR sinh hoạt do Công ty môi trường đô thị
hoặc Công ty công trình đô thị thực hiện.
9. Công văn số 573/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng ngày
31/03/2014 về việc báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu
kế hoạch về TNMT và phát triển bền vững năm 2013

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm
(2011 - 2014) các địa phương, 2015

Tại khu vực nông thôn, việc thu gom, vận
chuyển CTR sinh hoạt phần lớn là do các
hợp tác xã, tổ đội thu gom đảm nhiệm với
chi phí thu gom thỏa thuận với người dân
đồng thời có sự chỉ đạo của chính quyền
địa phương. Tuy nhiên, việc thu gom, vận
chuyển ở khu vực nông thôn thường chỉ
dừng lại tại điểm trung chuyển, do đó chưa
giải quyết được toàn bộ vấn đề thu gom rác
ở khu vực này.
Việc phân loại CTR tại nguồn chưa có
chế tài áp dụng và không đồng bộ cho các
công đoạn thu gom, xử lý. Hiện công tác
phân loại CTR tại nguồn mới được thực hiện
thí điểm tại một số phường của một số đô
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thị lớn. Phần lớn CTR sinh hoạt đô thị chưa
phân loại tại nguồn mà thu gom lẫn lộn và
vận chuyển đến bãi chôn lấp. Chôn lấp CTR
sinh hoạt là hình thức xử lý phổ biến tại các
đô thị. Ngoài ra còn một số công nghệ xử lý
CTR sinh hoạt bằng phương pháp phân loại,
thu hồi, tái chế một số thành phần gồm có
rác hữu cơ, các phế liệu như nhựa, thủy tinh,
kim loại hoặc sản xuất vật liệu xây dựng.
Tại khu vực nông thôn, thực hiện tiêu
chí 17 của Chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới, tại một số địa
phương đã đẩy mạnh việc thành lập đơn vị
thu gom CTR sinh hoạt. Việc thu gom, xử
lý cũng mới bước đầu được áp dụng đối với
CTR sinh hoạt, từng bước hạn chế tình trạng
vứt rác thải tràn lan. Theo thống kê, hiện có
khoảng 40% số thôn, xã hình thành các tổ,
đội thu gom rác tự quản với kinh phí hoạt
động do người dân đóng góp, như tại huyện
Bình Xuyên và Yên Lạc (Vĩnh Phúc), huyện
Thanh Trì (Hà Nội), huyện Yên Phong (Bắc
Ninh)… Tuy nhiên, hiệu quả thu gom rác thải

sinh hoạt còn thấp là do hệ thống phân loại
và tái chế rác hoạt động chưa tốt hoặc chưa
có. Đối với các loại CTNH và khó phân hủy
như các loại hóa chất, vỏ bao bì hóa chất
bảo vệ thực vật đã qua sử dụng... đã tổ chức
thực hiện thu gom ở một số nơi nhưng chưa
có hướng xử lý sau thu gom.
CTR phát sinh từ hoạt động sản xuất
được thu gom, vận chuyển bởi chính các cơ
sở sản xuất hoặc một số đơn vị khác. Về CTR
làng nghề, chỉ một phần nhỏ CTR thu gom
cùng CTR sinh hoạt của dân cư nông thôn,
còn phần lớn chưa được thu gom, xử lý.
Các phương pháp xử lý CTR đô thị hiện
nay phổ biến là chôn lấp CTR không có xử
lý; chôn lấp CTR có phun chế phẩm EM, vôi
bột; chôn lấp CTR có kỹ thuật kiểm soát, xử
lý ô nhiễm; sử dụng lò đốt; chế biến phân
compost theo công nghệ nước ngoài; chế
biến CTR theo công nghệ Seraphin, An Sinh
ASC; đốt CTR thu năng lượng; đốt CTR yếm
khí thành than.

Khung 3.3. Các công nghệ xử lý CTR
1. Công nghệ đốt rác tạo nguồn năng lượng.
2. Công nghệ chế biến phân hữu cơ.
3. Công nghệ chế biến khí Biogas.
4. Công nghệ xử lý nước rác.
5. Công nghệ tái chế rác thải thành các vật liệu và chế phẩm xây dựng.
6. Công nghệ tái sử dụng các thành phần có ích trong rác thải.
7. Công nghệ chế biến CTR theo công nghệ Seraphin.
8. An Sinh ASC
9. Chôn lấp CTR hợp vệ sinh.
10. Chôn lấp CTR nguy hại.
11. Các công nghệ khác.
Việc lựa chọn công nghệ xử lý CTR phải căn cứ theo tính chất và thành phần của chất thải và các điều
kiện cụ thể của từng địa phương.
Khuyến khích lựa chọn công nghệ đồng bộ, tiên tiến cho hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải để tạo
ra nguyên liệu và năng lượng.
Khuyến khích áp dụng công nghệ tiên tiến để xử lý triệt để chất thải, giảm thiểu khối lượng CTR phải
chôn lấp, tiết kiệm quỹ đất sử dụng chôn lấp và bảo đảm vệ sinh môi trường.
Nguồn: TCMT tổng hợp, 2015
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Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt

nhiễm môi trường khu vực hạ nguồn. Đối với

được, việc áp dụng các công nghệ xử lý CTR

khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhiều

còn nhiều vấn đề bức xúc. Việc lựa chọn

bãi chôn lấp không có bờ bao, khi mùa lũ

các bãi chôn lấp, khu trung chuyển, thu gom

về, bãi chôn lấp bị ngập nước gây ô nhiễm

chưa đủ căn cứ khoa học và thực tiễn có tính

môi trường. Nhiều bãi chôn lấp có cấu tạo

thuyết phục; công nghệ xử lý chất thải chưa

hở, vào mùa khô, chất thải được đem đốt.

đảm bảo kỹ thuật vệ sinh môi trường nên
chưa thu được nhiều sự ủng hộ của người
dân địa phương.

Tính đến năm 2012, cả nước có khoảng
25 nhà máy xử lý CTR được đầu tư xây dựng
và đưa vào vận hành với tổng công suất

Qua khảo sát thực tế tại 63 tỉnh thành

thiết kế khoảng 4.000 tấn/ngày hoạt động

cho thấy, ở nhiều tỉnh khu vực Duyên hải

chủ yếu tại một số đô thị, trong đó có 3 nhà

Nam Trung Bộ và Tây nguyên, chất thải công

máy sử dụng công nghệ đốt, 3 nhà máy sử

nghiệp và CTR sinh hoạt vẫn còn chôn lấp

dụng kết hợp cả đốt và sản xuất phân bón

chung, hầu hết các bãi chôn lấp đều không

compost. Các nhà máy còn lại sử dụng công

hợp vệ sinh. Ở khu vực Tây Nguyên, các bãi

nghệ sản xuất phân compost kết hợp chôn

chôn lấp lộ thiên thường được bố trí tại các

lấp đã được đầu tư xây dựng và đi vào vận

thung lũng, có nơi gần đầu nguồn nước gây ô

hành. Các nhà máy này đã góp phần giảm

Khung 3.4. Một số mô hình xử lý chất thải
tại các địa phương
Công nghệ hầm biogas xử lý chất thải đối với
các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc; mô hình
quản lý chất thải nguy hại làng nghề Bình Yên,
tỉnh Nam Định; mô hình thu gom và xử lý rác
thải áp dụng quy mô thôn hoặc xã ở Thái Bình,
Ninh Bình, mô hình công nghệ đệm lót sinh học
trong chăn nuôi lợn tại Hà Nam. Khuyến khích
phát triển các công nghệ xử lý CTR sinh hoạt
bằng phương pháp phân loại, thu hồi, tái chế
một số thành phần gồm có CTR hữu cơ (sản xuất
phân hữu cơ vi sinh - phân compost), các phế
liệu như nhựa, thuỷ tinh, kim loại (sản xuất vật
liệu), các thành phần hữu cơ dễ cháy; xây dựng
nhà máy chế biến phân hữu cơ compost tại một
số địa phương. Đặc biệt, một số dự án xử lý CTR
sinh hoạt đã bước đầu áp dụng cơ chế phát triển
sạch (CDM) theo Nghị định thư Kyoto về giảm
phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính như: Dự án
nâng cấp công trường xử lý rác Gò Cát, Tp. Hồ
Chí Minh; khu liên hiệp xử lý CTR Nam Sơn,
Hà Nội.
Nguồn: Báo cáo số 231/BC-CP ngày 22/5/2015 của
Chính phủ về công tác BVMT

thiểu chất thải phải chôn lấp và hạn chế các
tác động đến môi trường.
Tính đến Quý I năm 2014, trong khuôn
khổ Chương trình xử lý CTR giai đoạn 2011
- 202010 đã có 26 cơ sở xử lý CTR tập trung
được đầu tư xây dựng theo hoạch xử lý CTR
sinh hoạt của các địa phương. Trong số 26
cơ sở xử lý CTR có 03 cơ sở xử lý sử dụng
công nghệ đốt, 11 cơ sở xử lý sử dụng công
nghệ sản xuất phân hữu cơ, 11cơ sở xử lý
sử dụng công nghệ sản xuất phân hữu cơ
kết hợp với đốt, 01 cơ sở xử lý sử dụng công
nghệ sản xuất viên nhiên liệu. Tuy nhiên,
hiệu quả hoạt động của công nghệ xử lý CTR
sinh hoạt sử dụng tại 26 cơ sở này chưa được
đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện; chưa
lựa chọn được mô hình công nghệ xử lý CTR
10. Quyết định 798/QĐ-TTg ngày 25 tháng 05 năm 2011
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình đầu tư xử
lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020
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Khung 3.5. Sản xuất phân hữu cơ từ chất thải rắn sinh hoạt
Hiện nay, các cơ sở xử lý CTRSH thành phần hữu cơ chủ yếu sử dụng công nghệ ủ hiếu khí hoặc kị khí
trong thời gian khoảng 40 - 45 ngày, một số cơ sở xử lý đang hoạt động: Nhà máy xử lý CTRSH Nam Bình
Dương thuộc Công ty TNHH MTV cấp thoát nước và môi trường Bình Dương (sử dụng dây chuyền thiết bị
của Tây Ban Nha, công suất thiết kế 420 tấn/ngày); Nhà máy xử lý và chế biến chất thải Cẩm Xuyên, Hà
Tĩnh thuộc Công ty TNHH MTV quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh (sử dụng dây chuyền thiết bị của hãng
Mernat - Bỉ, công suất thiết kế 200 tấn/ngày); Nhà máy xử lý rác Tràng Cát, thuộc Công ty TNHH MTV môi
trường đô thị Hải Phòng (sử dụng dây chuyền thiết bị của Hàn Quốc, công suất thiết kế 200 tấn/ngày); Nhà
máy xử lý CTR Nam Thành, Ninh Thuận thuộc Công ty TNHH xây dựng thương mại và sản xuất Nam Thành
(dây chuyền thiết bị của Việt Nam, công suất thiết kế 200 tấn/ngày, dự kiến sẽ nâng công suất lên 300 tấn/
ngày)… Hệ thống thiết bị trong dây chuyền công nghệ của các cơ sở xử lý nhập khẩu từ nước ngoài thường
phải thực hiện cải tiến công nghệ, thiết bị để phù hợp với đặc điểm CTRSH chưa được phân loại tại nguồn
và điều kiện khí hậu ở Việt Nam.
Nguồn: Báo cáo “Đánh giá hiện trạng áp dụng công nghệ xử lý chất thải nguy hại và CTR sinh hoạt tại Việt Nam
hiện nay”, Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV, Bộ TN&MT, tháng 9/2015.

sinh hoạt hoàn thiện đạt được cả các tiêu chí

Công tác xã hội hóa, khuyến khích các

về kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường .

thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng

11

Theo báo cáo không đầy đủ của các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hiện
nay trên cả nước có 50 lò đốt CTR sinh hoạt,
đa số là lò đốt cỡ nhỏ (dưới 500kg/h), trong
đó khoảng 2/3 lò đốt được sản xuất, lắp ráp
trong nước12. Hiện nhiều nơi tại các vùng
nông thôn đang có xu hướng đầu tư đại trà
lò đốt chất thải sinh hoạt ở tuyến huyện, xã.
Đây là giải pháp tình thế góp phần nhanh
chóng giải quyết vấn đề xử lý chất thải sinh
hoạt hiện đang tồn đọng tại khu vực nông
thôn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với việc
quản lý và kiểm soát các lò đốt này đặc biệt
đối với những lò chưa đáp ứng được nhu cầu
kỹ thuật trong quy trình vận hành không đảm
bảo sẽ dẫn đến việc phát sinh ô nhiễm thứ
cấp phát thải các khí độc hại vào môi trường,
đặc biệt phát thải khí thải Dioxin và Furan rất
nguy hiểm đối với sức khỏe cộng đồng.
11. Báo cáo đánh giá hiện trạng áp dụng công nghệ xử lý
chât thải nguy hại và CTR sinh hoạt tại Việt Nam, Hội nghị
môi trường toàn quốc lần thứ IV, Bộ TN&MT, Tháng 9/2015
12. Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, ngày 1/9/2015
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nhà máy xử lý CTR đang gặp khó khăn,
chưa đạt được kết quả như mong đợi, đặc
biệt trong việc vay vốn và trả nợ vốn vay.
Nguồn thu từ phí xử lý CTR do địa phương
cam kết chỉ đảm bảo khoảng 30% chi phí
xử lý hàng năm. Doanh thu từ các sản phẩm
tái chế (làm phân hữu cơ, sản xuất nhựa tái
chế, gạch block,…) hiện khá thấp và không
ổn định. Công tác quản lý tổng hợp CTR còn
phải bao cấp bởi ngân sách nhà nước trong
khi phí vệ sinh môi trường còn rất thấp.
3.2.2. Thu gom và xử lý chất thải rắn y tế
Đối với xử lý CTR y tế, so với giai đoạn
trước, hoạt động này đã được tăng cường
đáng kể. Tuy nhiên việc đầu tư vẫn chưa
được đồng bộ ở các tỉnh, thành phố. Đặc
biệt là hoạt động thu hồi và tái chế CTR y
tế nhiều nơi thực hiện không đúng theo quy
chế quản lý CTR y tế đã ban hành13.
13. Báo cáo số 231/BC-CP ngày 22 tháng 5 năm 2015 của
Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường
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Theo số liệu báo cáo của Cục Quản
lý môi trường (Bộ Y tế) về tình hình quản
lý đối với CTR y tế, đã có hơn 90% bệnh
viện thực hiện thu gom hàng ngày và có
thực hiện phân loại chất thải từ nguồn. Tuy
vậy, đối với các cơ sở khám chữa bệnh ở địa
phương do các Sở Y tế quản lý, công tác thu
gom, lưu giữ và vận chuyển CTR chưa được
chú trọng, đặc biệt là công tác phân loại và

lưu giữ chất thải tại nguồn. Số liệu thống kê
từ địa phương trong năm 2013 cho thấy có
32/57 địa phương có số liệu xử lý CTR y tế
đạt từ 80% trở lên. Nhìn chung, tỷ lệ thu
gom CTR y tế trong giai đoạn 2011 - 2015
tăng không cao14.
14 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi
trường trong Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011 2020và Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 - 2014, Tổng
cục Môi trường, 2014

Khung 3.6. Xử lý CTR y tế trên địa bàn
Tỉnh Nghệ An

Khung 3.7. Hiện trạng xử lý CTR y tế
tại Hà Nội

Tính đến cuối năm 2014, tỉnh Nghệ An có
97% lượng chất thải tại các cơ sở y tế được thu
gom, phân loại và vận chuyển đến các cơ sở xử
lý, trong đó có 65% lượng CTNH y tế được xử lý
đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường.

Bệnh viện tuyến Trung ương: Theo số liệu
thống kê của Cục Quản lý Môi trường (Bộ Y
tế), năm 2014, trên địa bàn thành phố có 22
bệnh viện tuyến Trung ương, trong đó có Bệnh
viện nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Phổi
Trung ương xử lý CTRNH y tế bằng thiết bị vi
sóng kết hợp với hơi nước bão hòa; Bệnh viện
Tâm thần Trung ương 1 xử lý bằng phương
pháp đốt; còn lại hợp đồng thuê thu gom, xử
lý với URENCO 10. Nhìn chung, CTNH y tế
phát sinh tại các bệnh viện tuyến Trung ương
đã được thu gom và xử lý gần như 100%.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang áp dụng đồng
thời 2 mô hình xử lý CTNH y tế cho các bệnh
viện: mô hình xử lý tại chỗ và mô hình xử lý theo
cụm cơ sở y tế. Trên địa bàn tỉnh có 18 công trình
xử lý chất thải y tế, tất cả đều đặt trong khuôn
viên của các bệnh viện, đã được cấp giấy phép
hành nghề xử lý CTNH. Trên địa bàn tỉnh Nghệ
An chưa có công ty môi trường đô thị hay công ty
tư nhân nào tham gia xử lý CTNH y tế.
Đối với mô hình xử lý tại chỗ, 17 bệnh viện
đang có công trình xử lý CTR y tế tại chỗ là lò
đốt ChuwAstar - Nhật Bản, có công suất từ 20 30 kg/giờ (cung cấp năm 2010) đang hoạt động
tốt nhưng cũng rất tốn nhiên liệu; 09 Lò đốt là lò
đốt VHI 08- Việt Nam có công suất từ 35kg/giờ
(cung cấp từ năm 2005) đang hoạt động nhưng
phát sinh nhiều vấn đề như tốn nhiên liệu, nhiệt
độ thấp và không đạt tiêu chuẩn khí thải ra môi
trường.
Năm 2007 Bệnh viện Lao và bệnh Phổi được
lắp đặt lò đốt hiệu VHI - 18B (Việt Nam) công
suất 20kg/giờ. Lò đốt hoạt động từ năm 2008 đến
nay thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng nặng do phải
đốt thêm phần rác thải cho một số bệnh viện khác
trong tỉnh tình trạng mùi khét, khói đen không đạt
tiêu chuẩn quy định.
Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm (2010 2014) tỉnh Nghệ An,UBND Tỉnh Nghệ An, 2015

Cơ sở Y tế do Sở Y tế Hà Nội quản lý:
Theo số liệu thống kê năm 2015 của Sở Y tế
Hà Nội, tại các cơ sở do Sở Y tế Hà Nội quản
lý, chất thải y tế nguy hại đang được xử lý theo
2 mô hình: xử lý tại chỗ và thuê vận chuyển,
xử lý tập trung. 18/41 bệnh viện có hệ thống
xử lý CTR y tế riêng (16 bệnh viện đã được
đầu tư xây dựng hệ thống lò đốt CTR theo QĐ
số 5341/QĐ - UBND ngày 29/10/2011 và
02 đơn vị được đầu tư từ trước đó). Hiện nay,
12/41 bệnh viện, các trung tâm chuyên khoa
và các trung tâm y tế (52 phòng khám đa khoa
khu vực, 4 nhà hộ sinh), và các bệnh viện tư
nhân (26 bệnh viện), các phòng khám và cơ
sở dịch vụ y tế tư nhân ký hợp đồng với doanh
nghiệp có tư cách pháp nhân trong việc vận
chuyển và xử lý CTR y tế theo hình thức thu
gom tập trung.
Nguồn: Báo cáo tổng thể hiện trạng môi trường
thành phố Hà Nội giai đoạn 5 năm (2011 - 2015),
UBND thành phố Hà Nội, 2015.
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Tính đến năm 2015, tỉ lệ CTR y tế được

viện, hoặc thải trực tiếp ra bãi rác chung, nơi

thu gom đạt trên 75%; tỷ lệ CTNH y tế được

có đông dân cư sinh sống và không ít trong
số đó được tuồn bán ra ngoài để tái chế. Đây
thực sự là những mối nguy đe dọa môi trường
và cuộc sống của người dân.

thu gom, xử lý đạt khoảng 65%. Hầu hết các
bệnh viện đều tiến hành thu gom, phân loại
chất thải, nhưng phương tiện thu gom còn
thiếu và chưa đồng bộ, hầu hết chưa đạt tiêu
chuẩn, không có các trang thiết bị đảm bảo
cho quá trình vận chuyển được an toàn15.
Tại các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc
sự quản lý của Bộ Y tế, phần lớn CTR y tế
phát sinh được thu gom và vận chuyển đến
các khu vực lưu giữ tập trung sau đó được xử
lý tại các lò thiêu đốt nằm ngay trong cơ sở
hoặc ký hợp đồng vận chuyển và xử lý đối
với các cơ sở xử lý chất thải đã được cấp
phép tại địa bàn cơ sở khám chữa bệnh đó.
Trong khoảng hơn 300 tấn chất thải y tế
mỗi ngày chỉ có 1/3 số CTR được đốt bằng
lò đốt hiện đại và có thể đảm bảo an toàn
môi trường. Thống kê cho thấy, hiện cả nước
có gần 200 lò đốt rác thải y tế chuyên dụng,
trong đó có 2 xí nghiệp đốt rác tập trung tại
Hà Nội và Tp. HCM, còn lại là các lò đốt rác
cỡ trung bình và cỡ nhỏ. Số lò đốt rác thải y
tế này mới chỉ phục vụ cho 453 bệnh viện và
cơ sở y tế, chiếm khoảng 40% số bệnh viện.
Hơn nữa, các lò đốt rác chủ yếu tập trung ở
các bệnh viện tỉnh trở lên và một số bệnh
viện tuyến huyện thuộc các thị xã, thành phố.
Còn lại có tới 33% bệnh viện tuyến huyện và
tỉnh không có hệ thống lò đốt chuyên dụng,
phải xử lý chất thải y tế nguy hại bằng các
lò đốt thủ công, chôn trong khuôn viên bệnh
15. Báo cáo số 231/BC-CP ngày 22 tháng 5 năm 2015 của
Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường
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Hiện nay, việc sử dụng công nghệ
không đốt, thân thiện với môi trường trong
xử lý chất thải y tế đã được khuyến khích
và ưu tiến phát triển16. Điển hình là công
nghệ xử lý chất thải y tế bằng phương pháp
không đốt như khử khuẩn bằng lò hấp, lò
vi sóng đem lại hiệu quả về mặt kinh tế
lẫn môi trường, do sử dụng ở nhiệt độ dưới
4000C nên không phát sinh khí thải đặc biệt
dioxin/furan và giảm tiêu thụ năng lượng.
3.2.3. Thu gom và xử lý chất thải nguy hại
từ hoạt động sản xuất
Theo thống kê từ báo cáo của các địa
phương cho thấy, khối lượng CTNH được
thu gom, xử lý ngày càng tăng qua từng
năm, cụ thể trong năm 2012 là 165.624 tấn,
năm 2013 là 186.657 tấn (tăng 12,7% so
với năm 2012), năm 2014 là 320.275 tấn
(tăng 93,4% so với năm 2012), chiếm tỷ lệ
khoảng 40% tổng lượng chất thải nguy hại
phát sinh trên toàn quốc17.
So với 5 năm từ 2005 - 2010, trong giai
đoạn từ 2011 đến 2015, việc thu gom, xử lý
CTNH tại một số cơ sở sản xuất quy mô lớn
đã bắt đầu được quan tâm. Tuy nhiên, tại
các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, vấn đề này
vẫn bị buông lỏng. Hiện nay, CTNH công
16. Báo cáo “Tổng kết công tác bảo vệ môi trường giai đoạn
2011 - 2015 và định hướng giai đoạn 2016 - 2020”, Hội
nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV, Bộ TN&MT, tháng
9/2015.
17. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống
tham nhũng năm 2005 - TCMT, 2015
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Khung 3.8. Tăng cườngcấp phép cho các cơ sở
thực hiện thu gom, vận chuyển CTNH
Công tác xử lý chất thải nguy hại được quy
định và quản lý chặt chẽ từ Trung ương đến địa
phương, thông qua việc cấp phép, kiểm tra giám
sát các đơn vị xử lý chất thải nguy hại. Tính đến
tháng 6 năm 2015, trên toàn quốc có 83 doanh
nghiệp với 56 đại lý có địa bàn hoạt động từ hai
tỉnh trở lên và khoảng 130 đơn vị (chủ yếu là
đơn vị vận chuyển chất thải nguy hại) được các
Bộ, ngành và địa phương cấp phép đang hoạt
động. Riêng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong
6 tháng đầu năm 2015 đã cấp mới, gia hạn, điều
chỉnh 36 lượt Giấy phép hành nghề quản lý chất
thải nguy hại.
Nguồn: Báo cáo công tác nhà nước về BVMT,
Bộ TN&MT, 2015

nghiệp được thu gom, xử lý bởi URENCO
và một số đơn vị nhỏ lẻ khác hoặc được
các đơn vị sản xuất tự thu gom, xử lý hoặc
lưu trữ.
Hầu hết các cơ sở xử lý CTNH đều là
doanh nghiệp tư nhân (chiếm 97% tổng số
doanh nghiệp xử lý CTNH do Bộ TN&MT
cấp phép hoạt động). Công suất xử lý của các
cơ sở được Bộ TN&MT cấp phép là khoảng
1.300 tấn/năm, các cơ sở này đóng vai trò
chính trong việc thu gom, vận chuyển và xử
lý CTNH trên phạm vi cả nước. Việc phát
triển các doanh nghiệp tư nhân hoạt động
theo cơ chế thị trường giúp cho hoạt động
quản lý chất thải có tính cạnh tranh cao, tạo
điều kiện cho các chủ nguồn thải CTNH cần
chuyển giao có thể chọn lựa doanh nghiệp
xử lý có kinh nghiệm và dịch vụ phù hợp,
tránh tình trạng độc quyền và ép giá xử lý.
Tuy nhiên, việc thu gom, vận chuyển, xử lý
CTNH tại các khu vực vùng sâu, vùng xa còn

gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với các chủ
nguồn thải phát sinh lượng CTNH ít (<0,6
tấn/năm) do không tìm được đơn vị có chức
năng xử lý để ký hợp đồng chuyển giao. Các
vấn đề này đã gây sức ép không nhỏ đến
công tác thu gom, vận chuyển CTNH ở nước
ta thời gian qua18.
Trong thời gian qua, thông qua Chương
trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và
cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015,
Quyết định 1946/QĐ - TTg ngày 21 tháng
10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô
nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu
trên phạm vi cả nước và các chương trình hỗ
trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà
nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm
và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một
số đối tượng thuộc khu vực công ích và các
dự án hợp tác quốc tế, Bộ TN&MT cùng các
Bộ và địa phương đã xử lý được 60 điểm tồn
lưu hóa chất BVTV bị ô nhiễm nghiêm trọng
và đặc biệt nghiêm trọng; xử lý thí điểm, tiêu
hủy hơn 900 tấn hóa chất các loại chất thải
chứa hóa BVTV tồn lưu; xây dựng hướng dẫn
kỹ thuật quản lý các khu vực bị ô nhiễm do
hóa chất BVTV19.

18. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống
tham nhũng năm 2005 - TCMT, 2015
19. Nguồn: Báo cáo “Báo cáo quản lý, bảo vệ môi trường
lưu vực sông, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện
chất lượng môi trường”, Hội nghị môi trường toàn quốc, Bộ
TN&MT, tháng 9/2015
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