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 PHÁT SINH VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

5.1. PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN

Chất thải rắn đô thị bao gồm các loại CTR phát sinh từ các hộ gia đình, khu công cộng, 
khu thương mại, các công trình xây dựng, các cơ sở y tế và các cơ sở sản xuất trong nội 
thành, khu xử lý chất thải... Trong đó, CTR sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình chiếm tỷ lệ 
cao nhất.

Bảng 5.1. Nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn đô thị

Phân loại
Nguồn phát 

sinh
Nơi phát sinh Thành phần

Chất thải rắn 
sinh hoạt

Khu dân cư Hộ gia đình, biệt thự, chung cư

Thực phẩm dư thừa, bao bì hàng hóa (bằng giấy, gỗ, 
vải, da, cao su, thiếc, nhôm, thủy tinh...), tro, đồ điện 
tử, vật dụng hư hỏng (đồ gia dụng, bóng đèn, đồ nhựa, 
thủy tinh...) và CTNH (pin; ac-quy; thuốc chuột; bao bì 
thuốc BVTV và hóa chất; bóng đèn nê-ông; dầu thải 
từ phương tiện giao thông cơ giới; bơm kim tiêm của 
người nghiện ma túy; bình xịt ruồi, muỗi, gián…)

Khu thương mại
Nhà kho, nhà hàng, khách sạn, 
nhà trọ, các trạm sửa chữa, bảo 
hành và dịch vụ

Giấy, nhựa, thực phẩm thừa, thủy tinh, kim loại và 
CTNH (pin; ac-quy; bóng đèn nê-ông …).

Dịch vụ công 
cộng đô thị

Hoạt động dọn rác vệ sinh đường 
phố, công viên, vườn hoa, khu vui 
chơi, giải trí, bùn, cống rãnh...

Rác, cành cây cắt tỉa, lá cây, chất thải chung tại các 
khu vui chơi, giải trí, bùn cống rãnh...

Cơ quan, công 
sở

Trường học, văn phòng cơ quan 
chính phủ

Giấy, nhựa, thực phẩm thừa, thủy tinh, kim loại, CTNH 
(pin; ac-quy; bóng đèn nê-ông …)

Chất thải rắn 
xây dựng

Công trường 
xây dựng

Khu nhà xây dựng mới, sửa 
chữa, nâng cấp sửa chữa đường 
phố, cao ốc, sàn nền xây dựng

Xà bần, sắt thép vụn, vôi vữa, gạch vỡ, bê tông, gỗ, 
ống dẫn...

Chất thải rắn    
y tế Cơ sở y tế

Bệnh viện, trạm xá, cơ sở khám 
chữa bệnh

Giấy; nhựa; thực phẩm thừa; thủy tinh; kim loại; bông 
băng dụng cụ y tế nhiễm khuẩn; bệnh phẩm; 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...

Chất thải rắn 
công nghiệp

Cơ sở sản xuất 
công nghiệp và 
thủ công nghiệp 
trong đô thị.

Công nghiệp cơ khí, dệt may, 
da giày, sản xuất bia, bánh kẹo, 
nước ngọt…

Chất thải do quá trình chế biến công nghiệp, phế liệu 
và các CTR sinh hoạt

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016
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5.1.1. Chất thải rắn sinh hoạt

5.1.1.1. Chất thải rắn sinh hoạt thông thường

Theo thống kê, CTR sinh hoạt phát sinh ở các đô thị chiếm đến hơn 50% tổng lượng 
CTR sinh hoạt của cả nước mỗi năm. Đến năm 2015, tổng khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh 
tại các đô thị khoảng 38.000 tấn/ngày1. Trong khi năm 2014, khối lượng CTR sinh hoạt đô thị 
phát sinh khoảng 32.000 tấn/ngày. 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/ngày2. Theo tính toán mức gia tăng của giai đoạn 
từ 2011 đến 2015 đạt trung bình 12% mỗi năm và về xu hướng, mức độ phát sinh CTR sinh 
hoạt đô thị tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Bảng 5.2. Lượng CTR sinh hoạt đô thị phát sinh qua các năm tại một số địa phương

TT Địa phương 
Lượng CTR sinh hoạt đô thị phát sinh (tấn/năm)

2011 2012 2013 2014 2015

I Đô thị loại đặc biệt

1 Hà Nội    1.652.720  

II Thành phố là đô thị loại I và tỉnh có đô thị loại I

1 Đà Nẵng 262.086 277.477 282.312

2 Cần Thơ     308.790

3 Đồng Nai   219.730 237.615 233.053

4 Hải Phòng     365.000

5 Lâm Đồng   123.443   

6 Long An    328.500  

7 Phú Thọ 241.971 244.322 250.352 252.806 254.000

8 Quảng Ninh    322.660  

9 Thái Nguyên 82.733 83.986 84.861 86.140

III Tỉnh có đô thị loại II 

1 An Giang    174.215 189.435

2 Bắc Giang   62.780   

3 Kiên Giang 138.700 158.410 162.425 173.375  

4 Nam Định     69.350

5 Nghệ An 121.655 123.699 138.116 138.992  

6 Ninh Bình 145.931 146.141 146.890 147.024  

7 Ninh Thuận 79.753 80.884 82.417 133.590  

8 Quảng Bình 78.694   157.571  

9 Thái Bình    67.160  

IV Tỉnh có đô thị loại III 

1 Bắc Kạn 8.834 8.941 9.064 8.999  

2 Điện Biên  19.929 20.221 25.842 27.959

1. Báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của ngành xây dựng”,                     
Hội nghị trực tuyến ngành xây dựng, Bộ Xây dựng, tháng 1 năm 2016
2. Báo cáo “Tổng quan về quản lý CTR sinh hoạt tại Việt Nam”, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, năm 2016
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TT Địa phương 
Lượng CTR sinh hoạt đô thị phát sinh (tấn/năm)

2011 2012 2013 2014 2015

3 Hà Giang 33.102 33.763 34.332 34.905  

4 Hà Nam 30.070 30.425 44.785 45.093  

5 Hoà Bình 21.415 26.605 39.551   

6 Kon Tum 23.360 27.740 28.470 29.565 30.660

7 Lạng Sơn 46.676 47.104 47.731 48.330 71.423

8 Quảng Trị   42.158   

9 Tây Ninh     63.455

10 Vĩnh Long 49.003 50.299 57.112 57.721 58.035

Nguồn: Báo cáo HTMT 5 năm (2011-2015) các địa phương, 2015

Số liệu thống kê cho thấy, các 
đô thị thuộc khu vực đồng bằng và 
vùng biển, tỷ trọng phát sinh CTR sinh 
hoạt cao hơn nhiều so với khu vực 
miền núi. 

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%.

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 sử dụng của 
người dân.

Bảng 5.3. 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 32

Cộng 100

Nguồn: Báo cáo Quy hoạch xử lý CTR Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050, Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội, 2015                                         
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CTR xây dựng tại các khu vực đô thị 
phát sinh trong quá trình cải tạo, xây dựng, phá 
dỡ công trình và các phế liệu trong xây dựng… 
CTR xây dựng chủ yếu là chất thải không nguy 
hại, gồm có đất, cát, sỏi, bê tông, gạch, kim 
loại, nhựa... Hiện nay chưa có số liệu thống kê 
đầy đủ về tổng lượng phát sinh CTR xây dựng.

Khung 5.1. Thực trạng sử dụng túi 
nilon ở nước ta

Ở nước ta, các loại túi nilon được sử 
dụng tràn lan trong các hoạt động sinh 
hoạt xã hội, chủ yếu là loại túi siêu 
mỏng. Theo thống kê chưa đầy đủ, 
chỉ riêng hai thành phố lớn là Hà Nội 
và Tp. Hồ Chí Minh, trung bình mỗi 
ngày thải ra môi trường khoảng 80 
tấn nhựa và túi nilon. Tại Thừa Thiên 
Huế, theo khảo sát mới nhất, mỗi 
ngày toàn tỉnh thải ra môi trường 650 
tấn rác (riêng Tp. Huế 200 tấn), trong 
đó có 6% là rác nhựa, nilon, tương 
đương 35 tấn. Con số này không 
ngừng tăng lên. Theo một khảo sát 
của cơ quan môi trường, hằng năm 
một người Việt Nam sử dụng khoảng 
30kg các sản phẩm có nguồn gốc từ 
nhựa.

Chất thải là túi nilon chiếm khối lượng 
khá lớn trong thành phần nhựa thải. 
Các túi nilon này nhỏ, mỏng, ít có giá 
trị đối với người thu gom, tái chế nên 
tồn tại khá nhiều trong các bãi chôn 
lấp và hầu như không bị phân hủy. 
Các túi nilon nếu bị đốt ở các bãi rác 
hở sẽ gây ô nhiễm môi trường không 
khí do phát thải các khí ô nhiễm như 
Hcl, VOC, Dioxin, Furan… 

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016 Hình 5.1. Thành phần CTR xây dựng

Nguồn: Bộ Xây dựng, 2015

Gỗ 2% Nhựa 
2% Kim loại 

5%

Bê tông 23%

Gạch & Khối xây 
31%

Đất, cát & sỏi
36%

Khác 
1%
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Khung 5.2. Phế liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị

Bắc Ninh: Thành phố Bắc Ninh đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, nhiều công trình hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng. Ngoài ra, nhu cầu xây mới, cải tạo nhà cửa 
của nhân dân cũng rất lớn đã phát sinh lượng phế thải vật liệu xây dựng. Theo thống kê từ phòng 
Quản lý đô thị thành phố, năm 2014, toàn thành phố phát sinh khoảng 3.000 m3 phế thải vật liệu 
xây dựng. Số lượng phế thải trên một phần được san lấp ở các công trình hoặc thùng, vũng của 
các hộ dân có nhu cầu. Tuy nhiên, cũng không ít lượng phế thải xây dựng được mang đổ bừa bãi 
tại các khu đô thị, vỉa hè những tuyến đường chưa có người ở như: Ngô Tất Tố, Lý Anh Tông, Hòa 
Long - Kinh Bắc… gây mất mỹ quan đô thị. Việc xử lý, bắt giữ hành vi đổ trộm phế thải xây dựng ra 
nơi công cộng khó khăn, chưa có tính răn đe cao do hoạt động này thường diễn ra vào ban đêm, 
nơi vắng người qua lại… Hằng năm, thành phố phải dành một phần không nhỏ ngân sách để chỉnh 
trang, dọn dẹp các khu vực này. 

Thừa Thiên Huế: Lượng rác thải xây dựng đổ không đúng nơi quy định ở Tp. Huế bình quân 
khoảng 100 tấn/tháng. Việc đổ rác thải chủ yếu phát sinh trong quá trình xây dựng, cải tạo, sửa 
chữa, phá dỡ công trình. Nhằm góp phần tạo thuận lợi trong việc thu gom, vận chuyển rác thải 
xây dựng, những năm trước đây, UBND Tp. Huế đã từng quy hoạch các điểm đổ rác thải xây 
dựng ở đoạn đường Tự Đức - Thủy Dương - Hồ Đắc Di (P. An Tây), điểm ở đường Nguyễn Văn 
Linh (P. Hương Sơ)... Qua thời gian hoạt động, các bãi đổ rác thải xây dựng này đã được lấp đầy. 
Một số điểm mới quy hoạch người dân chưa nắm rõ, dẫn đến khi thi công công trình những vật 
liệu, đất đá phế thải... người dân tiện đâu đổ đó.

Đà Nẵng: Lượng rác thải xây dựng phát sinh cũng ngày một lớn, không ít hộ dân chọn giải pháp đổ 
trộm tại các bãi đất trống… gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị thành phố. Tuyến đường 
Yên Khê 2, đoạn đi qua địa bàn phường Thanh Khê Tây là điển hình về tình trạng đổ trộm phế liệu, 
rác thải xây dựng, diễn ra thường xuyên với quy mô lớn. Trên địa bàn quận Sơn Trà hiện tồn tại 
nhiều khu đất trống và các tuyến đường trong các dự án khu dân cư chưa có người ở đã trở thành 
điểm tập kết phế liệu lý tưởng.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016

Khung 5.3. Ngăn chặn nạn đổ trộm rác, phế thải xây dựng tại Hà Nội

Tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội, những hồ, đầm, ao chưa được xây dựng kè chắn, đường 
bao là địa điểm lý tưởng để các đối tượng đổ trộm rác, phế thải xây dựng. Nhiều hồ, đầm bị thu hẹp 
diện tích đáng kể so với trước khi xây dựng xong đường bao. Hành vi này còn được sự tiếp tay của các 
hộ dân sinh sống gần đó với mục đích lấn chiếm trái phép, kể cả một số khu vực được bảo vệ như địa 
điểm thi công đường vành đai 2,5 (đoạn qua Định Công, Hoàng Mai). Mặc dù đơn vị thi công đã quây 
kín nhưng thỉnh thoảng vẫn bị phá rào, đổ phế thải trộm xuống hố công trình. Trên địa bàn các quận Hà 
Đông, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, nạn đổ trộm phế thải xuống khu bãi nổi ven sông 
Hồng cũng đáng báo động. Nhiều nơi trước kia vốn là lòng sông nay đã biến thành bãi bồi.

Chính quyền các địa phương đã phải duy trì lực lượng liên ngành thường xuyên đi kiểm tra, phát hiện 
vi phạm và xử phạt nặng nhằm hạn chế vấn nạn này. Trong chín tháng năm 2016, lực lượng chức năng 
quận Hà Đông đã phát hiện, xử phạt gần 200 vụ với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Quận Nam Từ 
Liêm thu gom hàng nghìn khối phế thải khắp các tuyến phố, các khu đô thị đang xây dựng.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016
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5.1.1.2. Chất thải rắn nguy hại sinh hoạt

Theo thống kê, tỷ lệ CTNH bị thải 

lẫn vào chất thải sinh hoạt mang đến bãi 

chôn lấp là 0,02 ÷ 0,82%. CTNH trong sinh 

hoạt thuờng là: pin, ắc-quy, đèn tuýp, nhiệt 

kế thủy ngân vỡ, bao bì chất tẩy rửa, vỏ 

hộp sơn, vec-ny, vỏ hộp thuốc nhuộm tóc, 

lọ sơn móng tay, vỏ bao thuốc trừ sâu, vỏ 

bao thuốc chuột, bình xịt ruồi, muỗi, gián, 

bơm kim tiêm của các đối tượng nghiện 

chích ma túy... 

Hiện tại, CTNH trong sinh hoạt vẫn 

chưa được thu gom và xử lý riêng và bị 

lẫn với CTR sinh hoạt để đưa đến bãi chôn 

lấp. Việc chôn lấp và xử lý chung sẽ gây 

ra nhiều tác hại cho những người tiếp xúc 

trực tiếp với rác, ảnh hưởng tới quá trình 

phân hủy rác và hòa tan các chất nguy hại 

vào nước rỉ rác. Do vậy, các cơ quan quản 

lý cần có chính sách và yêu cầu các công 

ty môi trường đô thị có kế hoạch thu gom 

riêng biệt CTNH trong CTR sinh hoạt.

5.1.2. Chất thải rắn y tế

Nhìn chung, công tác quản lý CTR 

y tế cơ bản đã đạt mục tiêu do Chính phủ 

đề ra tại Đề án tổng thể xử lý CTR y tế giai 

đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 

20203.

3. Quyết định 2038/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2011 phê duyệt Đề án tổng thể xử lý CTR y tế giai đoạn 2011-2015 và định 
hướng đến năm 2020

5.1.2.1. Chất thải rắn y tế thông thường

CTR y tế phát sinh từ các cơ sở y 

tế trong khu vực đô thị bao gồm các bệnh 

viện tuyến TW; các bệnh viện tuyến quận/ 

huyện trên địa bàn thành phố; các cơ sở y tế 

tư nhân...

Cùng với sự phát triển và sự tăng 

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. 

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 do Sở quản lý (không bao gồm 

các bệnh viện tuyến TW) trong năm 2014 là 

khoảng gần 3.000 tấn.

Các tỉnh thành đông dân cư, được 

chú trọng đầu tư các bệnh viện, các cơ sở 

khám, chữa bệnh là nơi phát sinh lượng 

lớn CTR y tế. Tuy vậy, về mặt địa lý, lượng 

CTR y tế phát sinh không đồng đều giữa 

các vùng miền. So với các đô thị khu vực 

miền núi, các đô thị thuộc khu vực đồng 

bằng và vùng biển có lượng phát sinh CTR 

y tế cao hơn rất nhiều. 
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Bảng 5.4. Khối lượng CTR y tế và CTNH y tế                 
phát sinh của một số địa phương năm 2014

STT Tên tỉnh
CTR Y tế

(tấn/ năm)

CTNH Y tế

 (tấn/ năm)

I Đô thị đặc biệt

1 Hà Nội (*) 2.972 1.632

II Thành phố là đô thị loại I và tỉnh có đô thị loại I

1 Đà Nẵng 2.782 331

2 Đồng Nai 3.024 756

3 Hải Phòng 4.282 438

4 Nam Định 1.095 233

5 Nghệ An 3.904 616

6 Thanh Hóa 3.128 283

III Tỉnh có đô thị loại II

1 Ninh Bình 3.548 887

2 An Giang 236 236

3 Điện Biên 626 173

4 Lạng Sơn 1.450 256

IV Tỉnh có đô thị loại III

1 Hà Tĩnh 1.442 134

2 Kon Tum 322 64

3 Ninh Thuận 730 18

Nguồn: Báo cáo HTMT 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 

Nguồn: cesti.gov.vn

Nguồn: baohatinh.vn

Nguồn: thuathienhue.gov.vn
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5.1.2.2. Chất thải nguy hại y tế

Chất thải nguy hại y tế bao gồm 

CTNH lây nhiễm và CTNH không lây nhiễm. 

CTNH lây nhiễm bao gồm chất thải lây 

nhiễm sắc nhọn, chất thải lây nhiễm không 

sắc nhọn, chất thải có nguy cơ lây nhiễm 

cao và chất thải giải phẫu. CTNH không 

lây nhiễm bao gồm hóa chất thải bỏ; dược 

phẩm thải bỏ; thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã 

qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân và 

các kim loại nặng; chất hàn răng amalgam 

thải bỏ; CTNH khác theo quy định về quản 

lý CTNH4.

Chỉ tính riêng 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 (không bao gồm các bệnh 

viện tuyến TW) trong năm 2014 là trên 1,6 

nghìn tấn.

4. Thông tư  liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 quy định về quản lý chất thải y tế

5.1.3. Chất thải rắn công nghiệp

5.1.3.1. Chất thải rắn công nghiệp 
thông thường

Chất thải rắn công nghiệp trong đô 

thị phát sinh từ các cơ sở sản xuất công 

nghiệp nằm xen kẽ trong các khu vực dân 

cư đô thị. Hiện nay, còn khá nhiều các cơ 

sở công nghiệp vừa và nhỏ còn tồn tại trong 

đô thị như các nhà máy cơ khí, dệt may, da 

giày, sản xuất bia, bánh kẹo, nước ngọt.... 

Thành phần CTR thông thường phát 

sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp 

bao gồm 2 loại CTR vô cơ và CTR hữu cơ. 

Hiện nay, chưa có số liệu thống kê riêng về 

lượng phát sinh CTR công nghiệp trong khu 

vực đô thị do tính phức tạp về đặc điểm, 

tính chất công nghệ, quy mô sản xuất của 

các ngành sản xuất công nghiệp nói trên. 

Bảng 5.5.  Nguồn phát sinh các loại CTNH 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.

CTNH 
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;
CTNH khác theo quy định quản lý CTNH hiện hành.

Nguồn: Công văn số 436/BYT-MT ngày 22/1/2016 Bộ Y tế, 2016
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5.1.3.2. Chất thải rắn nguy hại từ hoạt 
động sản xuất công nghiệp

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 

hơn (Khung 5.4).

5.2. PHÂN LOẠI, THU GOM VÀ XỬ LÝ 
CHẤT THẢI RẮN

5.2.1. Phân loại, thu gom và xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt

Phân loại, thu gom, xử lý CTR sinh 

hoạt đô thị thông thường: 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 thị lớn; phần 

lớn CTR sinh hoạt đô thị chưa được phân 

loại tại nguồn. Hoạt động thu gom, vận 

chuyển CTR sinh hoạt tại các đô thị được 

cung cấp chủ yếu bởi các công ty dịch vụ 

công ích Công ty môi trường đô thị và Công 

ty công trình đô thị và một phần do các 

doanh nghiệp tư nhân thực hiện với tỷ lệ 

ngày càng cao. Ví dụ: tại Tp. Hồ Chí Minh, 

50% lượng CTR sinh hoạt đô thị được thu 

gom bởi các công ty tư nhân hoặc các hợp 

tác xã, tổ đội; tại Hà Nội, tỷ lệ này khoảng 

20%, do các công ty tư nhân, hợp tác xã, 

tổ vệ sinh môi trường thực hiện5.  Hiện nay, 

5.  Báo cáo “Tổng quan về quản lý CTR sinh hoạt tại Việt Nam”, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, năm 2016

phí vệ sinh theo hộ gia đình tại khu vực đô 

thị trung bình là 21.000đ/hộ/tháng, tương 

đương 5.600đ/người/tháng. Mức thu tại 

các cơ sở sản xuất, dịch vụ từ 120.000 - 

200.000đ/cơ sở/tháng tùy theo quy mô và 

địa phương.

Tại khu vực đô thị, tổng khối lượng 

CTR sinh hoạt thu gom khoảng 31.600 

tấn/ngày năm 2014 và khoảng 32.415 tấn/ 

ngày năm 2015. Nhìn chung, so với các đô 

thị còn lại, lượng CTR sinh hoạt được thu 

gom tại các đô thị đặc biệt và đô thị loại 1 

khá lớn.

Khung 5.4. Thành phần CTNH                   
công nghiệp phát sinh tại Hà Nội

Chất thải rắn 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 
hoà tan; CTR công nghiệp từ ngành công 
nghiệp thực phẩm có khoảng 20% chứa 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 CTR Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050, Viện Quy hoạch xây dựng 

Hà Nội, 2013 
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Tỷ lệ thu gom và xử lý CTR sinh hoạt 

đô thị đạt khoảng 85,3% (tăng 0,3% so với 

năm 2014; tăng 3% so với năm 2010), đạt 

mục tiêu của Chiến lược quốc gia về quản 

lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2050. Hiện có 55/63 địa phương 

đã phê duyệt quy hoạch quản lý CTR, đây 

là cơ sở quan trọng để lập dự án và thu hút 

các nguồn lực đầu tư xây dựng các cơ sở 

xử lý CTR6.

Theo báo cáo từ các địa phương, 

một số đô thị đặc biệt, đô thị loại I 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 II cũng có cải thiện đáng kể, 

6. Báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của ngành xây dựng”, Hội 
nghị trực tuyến ngành xây dựng, Bộ Xây dựng, tháng 1 năm 2016
7. Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

đa số các đô thị loại 2 và 3 đều đạt tỷ lệ 

thu gom ở khu vực nội thành khoảng 80% - 

85%. Ở các đô thị loại IV và V công tác thu 

gom chưa được cải thiện nhiều do nguồn 

lực vẫn hạn chế, phần lớn do các hợp tác 

xã hoặc tư nhân thực hiện nên thiếu vốn 

đầu tư trang thiết bị thu gom.

Theo Chiến lược quốc gia về quản lý 

tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2050, mục tiêu quản lý tổng hợp các 

loại CTR của khu vực đô thị được đặt ra là 

lượng CTR sinh hoạt đô thị phát sinh được 

thu gom và xử lý đảm bảo môi trường đạt 

90% (đến 2020) và đạt 100% (đến 2025)7.

Tính đến hết năm 2015, cả nước có 

khoảng 35 cơ sở xử lý CTR sinh hoạt đô thị 

được xây dựng đưa vào hoạt động. Công 

suất trung bình của các cơ sở xử lý phổ 
biến ở mức từ 100 - 200 tấn/ngày. Một số 

Bảng 5.6. CTR sinh hoạt đô thị được xử lý bình quân một ngày 
trong năm 2014 - 2015 phân theo khu vực

STT Vùng miền

Tổng lượng CTR thông thường 
được thu gom

(tấn/ngày)

Tổng lượng CTR thông thường được 
xử lý  đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn

 (tấn/ngày)

2014 2015 2014 2015

1 Đồng bằng sông Hồng 8.730 9.400 7.544 7.933

2 Trung du và miền núi phía Bắc 1.895 2.276 1.090 1.034

3 Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 4.333 5.143 2.579 3.020

4 Tây Nguyên 1.013 1.062 490 627

5 Đông Nam Bộ 12.283 10.878 10.653 10.192

6 Đồng bằng sông Cửu Long 3.345 3.656 1.577 1.522

TỔNG SỐ 31.599 32.415 23.933 24.328

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2014, 2015

Ghi chú: Số liệu thống kê cho tỉnh/thành phố (Chi tiết xem trong Phụ lục 2)
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cơ sở xử lý CTR sinh hoạt có công suất thiết 
kế rất lớn như: khu liên hợp xử lý CTR Đa 
Phước 3.000-5.000 tấn/ngày; nhà máy xử lý 
CTR tại Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 1.000 tấn/
ngày; một số cơ sở xử lý có công suất trên 
300 tấn/ngày như: nhà máy xử lý chất thải 
Xuân Sơn (Sơn Tây, Hà Nội) 700 tấn/ngày; 
nhà máy xử lý CTR sinh hoạt Nam Bình 
Dương (tỉnh Bình Dương) 420 tấn/ngày; nhà 
máy xử lý CTR Đồng Xanh (tỉnh Đồng Nai) 
300 tấn/ngày;…8

Công nghệ xử lý CTR sinh hoạt phổ 
biến là chôn lấp, ủ phân hữu cơ và đốt. Tại 
khu vực đô thị, tỷ lệ CTR sinh hoạt được 
chôn lấp trực tiếp khoảng 34%, tỷ lệ CTR 
sinh hoạt được giảm thiểu hoặc tái chế tại 
các cơ sở xử lý đạt khoảng 42% và lượng 
CTR còn lại là bã thải của quá trình xử lý 
được chôn lấp chiếm khoảng 24%9.

8. Báo cáo “Tổng quan về quản lý CTR sinh hoạt tại Việt Nam”, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, năm 2015
9.  Báo cáo điều tra thuộc Dự án “Tăng cường năng lực quản lý CTR tại Việt Nam”, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, năm 2015

Các công nghệ xử lý CTR sinh hoạt 
đang áp dụng ở nước ta (kể cả các công 
nghệ nước ngoài) ngày càng đa dạng 
nhưng hiệu quả thực tế chưa được tổng 
kết, đánh giá một cách đầy đủ. Một số công 
nghệ trong nước đang triển khai áp dụng 
bước đầu đã đem lại hiệu quả nhất định. 
Các công nghệ được nghiên cứu trong 
nước hầu hết do các doanh nghiệp tư nhân 

đảm nhiệm nên việc hoàn thiện công nghệ 

cũng như triển khai ứng dụng trong thực tế 

còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, các công 

nghệ mới, vừa triển khai ứng dụng, vừa 

hoàn thiện nên các dây chuyền công nghệ 

và thông số kỹ thuật của thiết bị chưa hoàn 

thiện và chuẩn xác; chưa được kiểm tra, 

thẩm định đạt yêu cầu của cơ quan chức 

năng. Các công nghệ nước ngoài khi sử 

dụng tại Việt Nam gặp một số khó khăn 

Bảng 5.7. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở một số đô thị năm 2014

TT Địa phương 

Tỷ lệ thu gom 
CTR sinh 

hoạt đô thị TT Địa phương 

Tỷ lệ thu gom 
CTR sinh 

hoạt đô thị

(%/ năm) (%/ năm)

I Đô thị đặc biệt II Đô thị loại I

1 Tp. Hồ Chí Minh (nội thành) 100 1 Đà Nẵng (nội thành) 100

2 Hà Nội (4 quận nội thành cũ) 98 2 Hải Phòng (nội thành) 100

III Đô thị loại II 3 Huế 95

1 Lạng Sơn 90 4 Long An 94

2 Kiên Giang 88 5 Nam Định 89,5

IV Đô thị loại III 6 Quảng Ninh 92

1 Điện Biên 94 7 Nghệ An 87,5

2 Hà Giang 80    

Nguồn: Báo cáo HTMT 5 năm (2011-2015) các địa phương, 2015
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do CTR phần lớn chưa được phân loại tại 

nguồn, độ ẩm cao, điều kiện thời tiết nhiệt 
đới, lượng CTR tiếp nhận thấp hơn công 
suất thiết kế hoặc không ổn định, đầu tư 
khá cao dẫn đến chi phí xử lý cao… Kết 
quả là hiệu quả xử lý CTR sinh hoạt chưa 
cao, công tác phân loại phức tạp, máy móc 
thiết bị mau bị hư hỏng, ăn mòn…

Phần lớn các bãi chôn lấp tiếp nhận 
CTR sinh hoạt chưa được phân loại tại 
nguồn, có thành phần hữu cơ cao nên tính 

10. Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020

ổn định thấp, chiếm nhiều diện tích đất, 
phát sinh lượng lớn nước rỉ rác. Các bãi 
chôn lấp không hợp vệ sinh phần lớn là bãi 
rác tạm, lộ thiên, không có hệ thống thu 
gom và xử lý nước rỉ rác, quá tải, không 
được che phủ bề mặt, không phun hóa chất 
khử mùi và diệt côn trùng... đang là nguồn 
gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không 
khí, sinh thái và ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến sức khỏe, hoạt động sản xuất của cộng 
đồng xung quanh10.

Khung 5.5. Công tác quản lý chất thải rắn 
xây dựng khu vực đô thị của Hà Nội

Hiện nay, CTR xây dựng được chôn lấp vào 
các hố đấu hình thành do sản xuất gạch 
và các hố trũng tự nhiên và nhân tạo khác. 
Các bãi chôn lấp CTR xây dựng của Hà Nội 
bao gồm bãi chôn lấp Vân Nội với diện tích 
khoảng 7,5 ha, hàng ngày tiếp nhận khoảng 
800 đến 1.000 tấn chất thải xây dựng; bãi 
chôn lấp Nguyên Khê do Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Môi trường Thăng Long khai thác 
vận hành, hiện tại tiếp nhận san lấp khoảng 
100 tấn/ngày; bãi Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì 
có diện tích 4,9 ha do Công ty cổ phần Môi 
trường và công nghệ sinh thái khai thác 
vận hành, tiếp nhận khoảng 600 tấn/ngày; 
bãi chôn lấp phế thải tại xã Song Phương, 
xã Minh Khai huyện Hoài Đức có diện tích 
3 ha do Hợp tác xã Thành Công khai thác 
vận hành, tiếp nhận CTR xây dựng của địa 
bàn Hoài Đức và các vùng lân cận khoảng 
300 tấn/ngày; bãi chôn lấp CTR xây dựng 
Đan Phượng diện tích 4,6 ha do Hợp tác 
xã Thành Công khai thác, vận hành, tiếp 
nhận khoảng 300 tấn/ngày. Một phần đáng 
kể CTR xây dựng hiện đang bị trộn lẫn vào 
CTR sinh hoạt, gây khó khăn cho công tác 
phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải 
sinh hoạt. 

Nguồn: Báo cáo HTMT thành phố Hà Nội giai đoạn 
5 năm (2011-2015)

Khung 5.6. Sản xuất phân hữu cơ                              
từ chất thải rắn sinh hoạt

Hiện nay, các cơ sở xử lý CTR sinh hoạt thành 
phân 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 CTR sinh hoạt 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 
CTR sinh hoạt 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 CTNH và CTR sinh hoạt tại việt nam hiện nay”, Bộ 
TN&MT, Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV, tháng 

9/2015
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Phân loại, thu gom, xử lý CTNH 

sinh hoạt đô thị: Hiện tại, CTNH trong 

sinh hoạt vẫn chưa được thu gom và xử 

lý riêng và bị thải lẫn với CTR sinh hoạt 

để đưa đến bãi chôn lấp. Việc chôn lấp 

và xử lý chung sẽ gây ra nhiều tác hại 

cho những người tiếp xúc trực tiếp với 

rác, ảnh hưởng tới quá trình phân hủy 

rác và hòa tan các chất nguy hại vào 

nước rỉ rác. 

5.2.2. Phân loại, thu gom và xử lý 
chất thải rắn y tế

Hiện nay, các bệnh viện (tuyến 

TW, tỉnh) và các cơ sở y tế khác thực hiện 

phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ và 

xử lý chất thải y tế (CTNH và CTR thông 

thường) theo quy định về quản lý chất thải 

y tế của liên bộ Bộ Y tế và Bộ TN&MT.

Phân loại, thu gom, xử lý CTR y tế 

thông thường: Theo đánh giá, giai đoạn 

từ 2011-2015, công tác thu gom, lưu trữ 

CTR y tế nói chung đã được quan tâm 

bởi các cấp từ TW đến địa phương, thể 

hiện ở mức độ thực hiện quy định ở các 

bệnh viện khá cao. Số liệu thống kê từ 

địa phương trong năm 2013 cho thấy có 

32/57 địa phương có tỷ lệ 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 cao11.

11. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi 
trường trong Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011 
- 2020 và Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 - 2014, 
TCMT, 2014

Khung 5.7. Khu liên hợp xử lý chất thải               
Đa Phước (Tp. Hồ Chí Minh)

Khu xử lý CTR Đa Phước (Tp. Hồ Chí Minh) bắt 
đầu chính thức vận hành vào đầu tháng 11/2007 
với chức năng tiếp nhận và xử lý CTR sinh hoạt 
của thành phố. Dự án sử dụng công nghệ chôn 
lấp hợp vệ sinh, sản xuất phân compost và phân 
loại rác, tổng diện tích 128 ha. Hiện nay, mỗi bãi 
chôn lấp tiếp nhận CTR sinh hoạt khoảng 5.400 
tấn/ngày từ 16/24 quận, huyện trên địa bàn 
thành phố. Tính từ khi hoạt động đến nay, khu 
xử lý đã tiếp nhận khoảng 11 triệu tấn rác (tổng 
công suất 24 triệu tấn), được chôn lấp trên diện 
tích các ô chôn lấp dự kiến khoảng 88 ha.

Trong năm 2016, người dân xung quanh khu vực 
Bãi rác Đa Phước phản ánh hiện tượng mùi hôi 
thối từ bãi rác gây ảnh hưởng tới hoạt động dân 
sinh. Thời gian phát sinh mùi hôi vào nhiều thời 
điểm khác nhau nhưng thường tập trung cao 
điểm từ khoảng chiều (18h) đến rạng sáng hôm 
sau (3h-4h sáng); xuất hiện không liên tục tùy 
theo hướng gió và cường độ gió mạnh/nhẹ; đa 
phần người dân khẳng định mùi hôi là mùi của 
rác, mức độ hôi so với những năm trước ngày 
càng nhiều hơn.

Để xử lý tình trạng này, quy trình tiếp nhận, vận 
hành chôn lấp CTR sinh hoạt được công ty thực 
hiện thông qua biện pháp kỹ thuật như: phun xịt 
hỗn hợp xi măng, vôi bột và phụ gia (Poshishell), 
phủ bạt nhựa đen để tạm thời ngăn chặn mùi hôi 
phát tán.

Cho đến nay, cơ quan quản lý môi trường của 
thành phố đã tiến hành khảo sát, đánh giá nguồn 
gây ô nhiễm và các khu vực bị ảnh hưởng đồng 
thời đưa ra những biện pháp khắc phục trước 
mắt và thời gian tiếp theo đối với chủ đầu tư và 
các đơn vị tham gia hoạt động xử lý chất thải 
trong khu liên hợp. Qua việc áp dụng các biện 
pháp cần thiết, trong thời gian gần đây, tình trạng 
phát tán mùi hôi đã giảm hẳn.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016
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Công tác thu gom, lưu trữ CTR nói 

chung đã được quan tâm bởi các cấp từ 

TW tới địa phương. 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 toàn12.

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.

Thu gom và xử lý CTR nguy hại y tế: 

Đối với xử lý CTNH 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 hành.

Theo số liệu báo cáo của 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 y tế chưa được chú trọng, 

đặc biệt là công tác phân loại và lưu giữ 

chất thải tại nguồn. 

12.  Báo cáo số 231/BC-CP ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về công tác BVMT

Tại tuyến TW, 94,3% các bệnh viện 

công lập trực thuộc Bộ Y tế thực hiện xử lý 

CTNH y tế đạt yêu cầu (một số bệnh viện 

TW trên địa bàn các tỉnh hiện vẫn sử dụng 

lò đốt chưa đạt yêu cầu), 100% các cơ sở y 

tế công lập khác trực thuộc Bộ Y tế có giấy 

phép phù hợp để xử lý CTNH y tế. Tại các 

cơ sở y tế tuyến tỉnh, 71,2% cơ sở y tế thực 

hiện xử lý CTNH y tế đạt yêu cầu (trong đó 

các cơ sở khám, chữa bệnh chiếm 82,4%). 

Trong khoảng hơn 300 tấn CTNH y 

tế mỗi ngày trên phạm vi toàn quốc chỉ có 

1/3 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. Hồ Chí 

Minh, 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 viện, 

hoặc thải trực tiếp ra bãi rác chung, nơi có 

đông dân cư sinh sống và không ít được 

tuồn bán ra ngoài để tái chế. Đây thực sự 

là nguồn gây ô nhiễm môi trường và ảnh 

hưởng tới cuộc sống của người dân.
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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 đang được 

khuyến khích và ưu tiên phát 

triển13. 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 như 

Dioxin/Furan và giảm tiêu thụ 

năng lượng.

13. Nguồn: Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT 
ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành Quy chế quản lý chất 
thải y tế; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 24 tháng 04 năm 2015 về 
quản lý chất thải và phế liệu

Khung 5.8. Xử lý CTR y tế trên địa bàn                          
tỉnh Nghệ An

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. 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 đã được 
cấp giấy phép hành nghề xử lý CTNH. Hiện 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 rất tốn 
nhiên liệu; 09 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.

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.

Nguồn: Báo cáo HTMT 5 năm (2010 - 2014)                                                     
tỉnh Nghệ An, 2015

Sơ đồ quản lý chất thải 
y tế nguy hại được             

phổ biến tại Bệnh viện K  
Hà Nội

Nguồn: BTV
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5.2.3. Phân loại, thu gom và xử lý chất 
thải rắn công nghiệp

Thu gom và xử lý CTR thông thường: 

Hiện nay, tại các khu đô thị trên cả nước đang 

rất thiếu các khu xử lý CTR công nghiệp, đặc 

biệt là khu xử lý chất thải tập trung quy mô 

lớn. Việc xử lý CTR công nghiệp mới chỉ 

thực hiện ở các đơn vị có quy mô nhỏ. 

Việc tái chế, tái sử dụng CTR công 

nghiệp tại các khu đô thị diễn ra khá phổ biến 

chủ yếu là tự phát tại các cơ sở công nghiệp. 

Các chất thải có thể tái sử dụng được các cơ 

sở thu hồi để quay vòng sản xuất hoặc được 

bán cho các đơn vị khác để tái chế.

Bên cạnh việc thải bỏ, CTR công 

nghiệp có thể tái sử dụng được. Các sản 

phẩm tái chế CTR công nghiệp có nhiều 

loại. Phần lớn trong số đó là nguyên liệu 

đầu vào của sản xuất công nghiệp như giấy, 

hạt nhựa, kim loại (như chì, đồng, vàng, 

bạc,...), các hóa chất, nguyên liệu đốt (các 

viên năng lượng, nhiên liệu sinh học). Một số 

CTR được quay vòng tái sử dụng ngay như 

chai thủy tinh, chi tiết điện tử. Số khác được 

chế biến thành sản phẩm mới như phân vi 

sinh, dầu thải thành dầu đốt, các sản phẩm 

từ nhựa, các dung môi. CTR còn được sử 

dụng làm nguồn cung cấp khí mêtan, đốt 

phát điện.

Trong ngành công nghiệp giấy, phần 

lớn sử dụng công nghệ tuần hoàn nuớc để 

thu hồi bột giấy, giảm lượng thải và tái sử 

dụng nước tuần hoàn. Trong công nghiệp 

luyện kim, phần lớn các CTR dưới dạng xỉ 

Khung 5.9. Hiện trạng xử lý CTR y tế 
tại Hà Nội

Bệnh viện tuyến TW: Theo số liệu thống 
kê của Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ 
Y tế), năm 2014, trên địa bàn thành phố 
có 22 bệnh viện tuyến TW, trong đó có 
Bệnh viện nhiệt đới Trung ương và Bệnh 
viện Phổi Trung ương xử lý CTR nguy 
hại 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 Công ty môi trường đô 
thị 10. Nhìn chung, CTNH y tế phát sinh 
tại các bệnh viện tuyến TW đã được thu 
gom và xử lý gần như 100%.

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 quyết định 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 HTMT Tp. Hà Nội                              
giai đoạn 5 năm (2011 - 2015)
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được tận thu, tái chế để thu hồi kim loại, 

làm vật liệu xây dựng. Việt Nam chưa phát 

triển các công nghệ tái chế các chất thải 

văn phòng, như máy in, các hộp mực, các 

loại pin năng lượng...

Trong ngành công nghiệp sản xuất 

bia, rượu, nước giải khát, bã rượu tươi 

được thu gom làm thức ăn chăn nuôi gia 

súc, vỏ chai vỡ và bao gói plastic bán cho 

cơ sở tái chế, rác thải sinh hoạt được Công 

ty môi truờng đô thị thu gom và xử lý.

Thu gom và xử lý CTNH: Theo 

thống kê từ báo cáo của các địa phương, 

khối lượng CTNH (bao gồm cả khu vực đô 

thị và nông thôn) 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)14.

 Công nghệ xử lý CTNH đang được 

sử dụng ở nước ta hiện nay thống kê theo 

Bảng 5.8.

Nhìn chung, công nghệ xử lý CTNH 

của nước ta trong những năm vừa qua 

đã có những bước phát triển đáng kể, tuy 

nhiên, về cơ bản, các công nghệ hiện có 

còn chưa ở mức tiên tiến, phần lớn sử dụng 

các công nghệ có thể áp dụng để xử lý cho 

nhiều loại CTNH và thường ở quy mô nhỏ, 

vì vậy hiện nay chỉ đáp ứng được phần nào 

nhu cầu xử lý CTNH. Để thực sự đảm bảo 

công tác quản lý đạt yêu cầu nhất thiết cần 

14.  Báo cáo “Tổng kết công tác BVMT 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

phát triển công nghệ xử lý CTNH cả về chất 

lượng và số lượng. Ngoài ra, cần tiến hành 

nghiên cứu chuyên biệt hoá các công nghệ 

để xử lý các loại CTNH đặc thù góp phần 

đáp ứng những yêu cầu phát triển trong 

lĩnh vực quản lý CTNH trong tương lai gần.

Bảng 5.8. Thống kê công nghệ xử lý                            
CTNH ở Việt Nam 

TT
Tên công 

nghệ

Số cơ 
sở áp 
dụng

Số mô 
đun hệ 
thống

Công suất                 
phổ biến

1 Lò đốt tĩnh 
hai cấp 34 47 50 - 2000kg/h

2 Lò đốt 
quay 02 02 18 - 21 tấn/ngày

3

Đồng xử 
lý trong 
lò nung xi 
măng

2 2 15 - 30 tấn/h

4 Chôn lấp 5 6 2.000 - 20.000m3

5
Hóa rắn 
(bê tông 
hóa)

31 33 1 - 5 m3/h

6
Xử lý, tái 
chế dầu 
thải

23 24 3-20 tấn/ngày

7 Xử lý bóng 
đèn thải 23 24 0,2 -10 tấn/ngày

8
Xử lý chất 
thải điện 
tử

18 19 0,3 - 5 tấn/ngày

9
Phá dỡ, tái 
chế ắc quy 
chì thải

18 22 0,5 - 200 tấn/ngày

10 Bể đóng 
kén 01 10 500m3/bể

 

Nguồn: TCMT, tháng 9/2015
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So với giai đoạn trước, trong giai 
đoạn từ 2011-2015, việc thu gom, xử lý 

CTNH tại một số cơ sở sản xuất quy mô lớn 

trên cả nước nói chung và trong khu vực 

đô thị đã bắt đầu được quan tâm. Hiện nay, 

CTNH công nghiệp được thu gom, xử lý bởi 

Công ty môi trường đô thị và một số đơn vị 

có chức năng được cơ quan quản lý cấp 

phép thực hiện.

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). 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 qua15.

15. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham 
nhũng năm 2005, TCMT, 2015

Khung 5.10. Hiện trạng xử lý CTNH            
tại Tp. Hải Phòng

Tổng hợp kết quả báo cáo của các cơ sở thu 
gom, vận chuyển và xử lý trên địa bàn Tp. 
Hải Phòng cho thấy, tổng lượng CTNH được 
thu gom, xử lý năm 2015 khoảng 6,4 tấn 
(chiếm 88,5% lượng CTNH phát sinh).

 Số lượng mã CTNH được thu gom, xử lý 
là 148 mã (tăng 09 mã so với năm 2014), 
trong đó CTR có các thành phần nguy hại từ 
quá trình xử lý khí thải của nhà máy sử dụng 
nguyên liệu từ quặng thép (mã 05 01 01) có 
tỷ lệ khối lượng lớn nhất chiếm 39,3%, bao bì 
cứng thải bằng kim loại (mã 18 01 02) chiếm 
19,99%, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 
thành phần nguy hại (mã 18 02 01) chiếm 
10,79%, các loại dầu động cơ, hộp số và bôi 
trơn thải khác (mã 17 02 04) chiếm 9,23%, 
các mã còn lại chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 5%.

Nguồn: Báo cáo quản lý CTNH năm 2015,                     
Sở TN&MT Tp. Hải Phòng, 2015

Khung 5.11. Tăng cường cấp phép 
cho các cơ sở thực hiện thu gom,                

vận chuyển CTNH

Công tác xử lý CTNH được quy định và quản 
lý chặt chẽ từ TW đến địa phương, thông 
qua việc cấp phép, kiểm tra giám sát các đơn 
vị xử lý CTNH. 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 CTNH) được các Bộ, ngành và địa 
phương cấp phép đang hoạt động. Riêng Bộ 
TN&MT, trong 6 tháng đầu năm 2015 đã cấp 
mới, gia hạn, điều chỉnh 36 lượt Giấy phép 
hành nghề quản lý CTNH. 

Nguồn: Báo cáo công tác nhà nước về BVMT,                  
Bộ TN&MT, 2015


