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Phần II - Tóm tắt các nội dung chính của
Báo cáo

PHẦN I – QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG BÁO CÁO

CƠ SỞ XÂY DỰNG BÁO CÁO
Luật BVMT năm 2005: hàng năm, Bộ TN&MT có trách
nhiệm lập Báo cáo chuyên đề về môi trường;
 Năm 2005, Cục BVMT (nay là TCMT) đã biên soạn Báo
cáo Môi trường tổng quan (cho giai đoạn trước 2005);
cùng Báo cáo chuyên đề “Đa dạng sinh học”;
 Năm 2006: Báo cáo chuyên đề “Môi trường nước 3 LVS”;
 Năm 2007: Báo cáo chuyên đề “Môi trường không khí đô
thị Việt Nam”;
 Năm 2008: Báo cáo chuyên đề “Môi trường làng nghề Việt
Nam”;
 Năm 2009: Báo cáo chuyên đề “Môi trường khu công
nghiệp Việt Nam;”
 Năm 2010: Báo cáo môi trường quốc gia - Tổng quan môi
trường Việt Nam (giai đoạn 2005 - 2010);
-> Năm 2011, xây dựng Báo cáo chuyên đề “Chất thải rắn”

MỤC TIÊU CỦA BÁO CÁO
 Phản ánh bức tranh chung về hiện trạng, diễn
biến vấn đề CTR của Việt Nam;
 Đánh giá, phân tích nguyên nhân, tác động của
hiện trạng và diễn biến các vấn đề liên quan
 Nhận định các vấn đề bức xúc về CTR trong
thời gian quan;
 Đánh giá những thành công và bất cập trong
quản lý CTR hiện nay
 Đề xuất các giải pháp quản lý CTR trong thời
gian tới

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BÁO CÁO
Về phương pháp luận
• Áp dụng mô hình: D-P-S-I-R (Động lực - Áp lực - Hiện trạng Tác động - Đáp ứng)
Về nội dung:
• Phân tích các vấn đề CTR theo nguồn phát thải (CTR công
nghiệp, đô thị, xây dựng, y tế…): phát sinh, phân loại, thu
gom, tái chế, tái sử dụng, xử lý, tiêu huỷ CTR;
• Phân tích các vấn đề theo mối quan hệ qua lại
• Nhận định các vấn đề trong 5 năm qua và định hướng các
giải pháp cho 5 năm tới
Về hình thức
• Nhiều số liệu, ví dụ minh hoạ trình bày dưới dạng các hộp,
bảng, biểu đồ, bản đồ, hình ảnh;
• In ấn, trình bày khoa học, hiện đại

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Chủ trì: Tổng cục Môi trường
 Đầu mối thực hiện: Trung tâm Quan trắc môi trường;
 Phối hợp thực hiện: Các đơn vị trong Tổng cục Môi trường.
Phối hợp: PCDA (Đan Mạch)
Các nhóm chuyên gia
 Nhóm chuyên gia về hiện trạng: CTR đô thị; CTR công nghiệp; CTR nông
thôn nông nghiệp và làng nghề; CTR y tế…
 Nhóm chuyên gia về tác động (hậu quả của ô nhiễm CTR)
 Nhóm chuyên gia thể chế, chính sách và quản lý
 Nhóm chuyên gia từ các địa phương
 Nhóm hỗ trợ kỹ thuật:

• Thu thập thông tin số liệu;
• Xử lý các thông tin, số liệu dưới dạng Bảng, Biểu đồ, Hộp, Hình
ảnh.
 Nhóm tổng hợp, biên tập: xây dựng các Dự thảo của Báo cáo

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 Phối hợp chuyên gia xây dựng, góp ý, thống nhất Đề
cương chi tiết; Xây dựng báo cáo thành phần;
 Thu thập số liệu từ địa phương, Bộ/ngành và các đơn vị
lần 1;
 Tư vấn trong nước tổng hợp, xây dựng dự thảo 0, 1, 2;
 Thu thập, tổng hợp số liệu từ địa phương, Bộ/ngành và
các đơn vị lần 2;
 Xây dựng Dự thảo 3, 4, 5;
 Lấy ý kiến góp ý cho các Dự thảo (Hội thảo hoặc gửi lấy
ý kiến bằng văn bản);
 Bản hoàn chỉnh; In ấn, trình Quốc hội

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
TCMT đã tiếp nhận thông tin từ:
ĐỊA PHƯƠNG:
42/63 tỉnh/Tp đã gửi báo cáo HTMT 2010
Một số tỉnh/Tp đã gửi trả lời phiếu điều tra CTR: khoảng 10 địa
phương

BỘ/NGÀNH:






Bộ TN&MT (các đơn vị trong Bộ TN&MT)
Bộ Xây dựng (Trung tâm Nghiên cứu và Quy hoạch MT Đô thị Nông thôn, Cục Hạ tầng Kỹ thuật)
Bộ Y tế (Cục Quản lý Môi trường Y tế)
Bộ Công thương (Viện Chiến lược và Chính sách CN)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC

LỊCH TRÌNH XÂY DỰNG BÁO CÁO

CẤU TRÚC BÁO CÁO - DỰ THẢO 0










Mở đầu và Trích yếu
Chương 1. Tổng quan về chất thải rắn Việt Nam
Chương 2. Chất thải rắn đô thị
Chương 3. Chất thải rắn công nghiệp
Chương 4. Chất thải rắn nông thôn, nông nghiệp và làng nghề
Chương 5. Chất thải rắn y tế
Chương 6. Tác động của chất thải rắn
Chương 7. Quản lý chất thải rắn
Chương 8. Những vấn đề bức xúc về chất thải rắn và đề xuất các
giải pháp khắc phục
 Kết luận và khuyến nghị
 Tài liệu tham khảo

PHẦN II – TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CHÍNH

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2011

CHẤT THẢI RẮN

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CTR VIỆT NAM
 Thông điệp chính: Kinh tế xã hội càng phát triển, tỷ lệ phát
sinh chất thải rắn càng gia tăng
1. Phân loại chất thải rắn theo nguồn gốc phát sinh và tính chất
Theo nguồn phát sinh: Chất thải rắn đô thị; Công nghiệp; Y tế; nông
thôn, nông nghiệp và làng nghề; Một số loại CTR khác (CTR xây dựng,
hoạt động khai khoáng, CTR phóng xạ, CTR từ nhà máy điện hạt nhân…).
Theo tính chất: nguy hại, thông thường
2. Tỷ trọng phát sinh CTR theo ngành: Tỷ trọng phát sinh CTR chủ yếu;
CTR đô thị, CTR nông thôn, CTR công nghiệp,…
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Thành phần CTR toàn quốc năm 2008 và xu hướng thay đổi thời gian tới

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CTR VIỆT NAM
3.Lượng phát sinh CTR theo ngành
Từ năm 2003 đến năm 2008, lượng CTR phát sinh trung
bình tăng từ 150 - 200%, CTR sinh hoạt đô thị tăng trên 200%,
CTR công nghiệp tăng 181%.
Ước tính đến năm đến năm 2015, khối lượng CTR phát sinh
ước đạt khoảng 44 triệu tấn/năm
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CHƯƠNG 2. CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ
Thông điệp chính: Lượng phát sinh chất thải rắn sinh
hoạt đô thị tăng theo cấp số nhân, tỷ lệ thu gom chưa đáp
ứng nhu cầu.
2.1.Tổng quan về phát triển đô thị ở VN
 Quá trình đô thị hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ. Năm
2000 có 649 đô thị , năm 2006 là 727 đô thị và đến
09/2009 đã tăng lên thành 754 đô thị lớn nhỏ
 Dân sống ở đô thị tăng lên, vấn đề di dân và chuyển đổi
dân từ nông thôn ra thành thị tăng

2.2. Nguồn, lượng phát sinh CTR đô thị
CTR đô thị chủ yếu là CTR sinh hoạt (60 -70%) , Xây dựng, công nghiệp, y
tế
Năm 2008, tổng lượng CTR đô thị là 12,8 triệu tấn tăng gấp đôi so với năm
2003 là 6,4 triệu tấn, dự báo đến năm 2015 lượng CTR đô thị tăng lên đến
22,4 triệu tấn.

Hiện trạng phát sinh CTR theo các vùng kinh tế
của nước ta các năm 2003, 2008 và dự báo cho năm
2015

Lượng phát sinh CTR đô thị qua các năm 2005 2009 của một số tỉnh/thành phố
Nguồn: Báo cáo HTMT, Sở TN&MT các địa phương,
2010

2.2. Lượng phát sinh CTR đô thị
Lượng CTRSH đô thị tập trung ở 2 đô thị: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Tổng
lượng CTRSH phát sinh tới 8.000 tấn/ngày (2, 92 triệu tấn/năm) chiếm
45,24% tổng lượng CTRSH phát sinh từ tất cả các đô thị.

Tỷ lệ phát sinh CTRSH tại các đô thị Việt Nam năm 2007

2.3. Phân loại, thu gom CTR đô thị
- Phân loại tại nguồn: giúp giảm thiểu lượng rác thải chôn lấp, một lượng
lớn rác thải như chất hữu cơ sẽ được tái chế thành sản phẩm có ích như
phân hữu cơ. Một số thành phố thí điểm việc phân loại tại nguồn: Tp HCM, Hà
Nội, Đà Nẵng,…
- Hình thức thu gom: sử dụng 2 hình thức là thu gom sơ cấp (người dân tự
thu gom vào các thùng/túi chứa sau đó được công nhân thu gom vào các
thùng rác đẩy tay cỡ nhỏ) và thu gom thứ cấp (rác các hộ gia đình được công
nhân thu gom vào các xe đẩy tay sau đó chuyển đến các xe ép rác chuyên
dụng và chuyển đến khu xử lý hoặc tại các chợ/khu dân cư có đặt container
chứa rác, Cty môi trường đô thị có xe chuyên dụng chở container đến khu xử
lý)
- Tỷ lệ thu gom: Tỷ lệ thu gom trung bình ở các đô thị từ 72% năm 2004 tăng
lên khoảng 80 - 82% năm 2008.
Theo đánh giá của các đợn vị có liên quan, tỷ lệ thu gom CTRSH đô thị năm
2010 đạt khoảng 83÷85% lượng CTRSH đô thị phát sinh như vậy còn khoảng
15÷17% bị thải ra môi trường vứt vào bãi đất, hố đất, ao hồ, hoặc đốt gây ô
nhiễm môi trường

2.4. Tái chế, tái sử dụng CTR đô thị
Tỷ lệ tái chế các chất thải như giấy, nhựa, thủy tinh, kim loại như sắt,
đồng chì, nhôm,.. chỉ đạt khoảng 8÷12% CTRSH đô thị thu gom
Tỷ lệ chất thải được làm phân hữu cơ, tái chế nhựa và viên nhiên liệu
theo công nghệ làm phân hữu cơ, công nghệ Seraphin và ASC chỉ đạt
khoảng 10÷12% CTRSH đô thị thu gom

Chất thải có thể tái sử dụng, tái chế

Sử dựng trực
tiệp:
Đồ cũ, quần áo,
giường ngủ,
máy giặt, TV,…
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Fe, Pb, cao
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hữu cơ: chất
thải hữu cơ,
chất thải thực
phẩm

Làm nhiên
liệu, khí hóa,
nhiệt phân:
Chất thải cao
su, gỗ, giấy,
plastic, chất
hữu cơ,../

Lấp chỗ
trũng, rải
đường,
lớp phủ
bãi chôn
lấp:
Chất thải
xây dựng

2.5. Xử lý và tiêu huỷ CTR đô thị
 Ở nước ta công nghệ xử lý CTR đô thị chủ yếu: làm

phân hũư cơ, chôn lấp, đốt
 Đốt chất thải sinh hoạt đô thị chủ yếu ở các bãi rác
không hợp vệ sinh, Ước tính khoảng 40÷50% lượng rác
đưa vào bãi chôn lấp không hợp vệ sinh trong 1 năm bị
đốt hở ngoài trời.
Tỷ lệ chất thải chôn lấp chiếm phần còn lại từ 76 ÷ 82%
CTRSH đô thị thu gom được, trong đó khoảng 50% được
chôn lấp hợp vệ sinh và 50% chôn lấp không hợp vệ sinh.

CHƯƠNG 3. CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP
(Chi tiết trong bài trình bày tiếp theo)
.
Thông
điệp chính: Chất thải rắn công nghiệp ngày càng
gia tăng về số lượng và tính độc hại. Tỷ lệ thu gom còn
thấp và chưa xử lý triệt để

3.1.Tổng quan về phát triển công nghiệp và
khu/cụm công nghiệp ở VN;
3.2. Nguồn phát sinh CTR công nghiệp và chất thải
nguy hại;
3.3. Phân loại và thu gom;
3.4. Tái chế và tái sử dụng CTR công nghiệp;
3.5. Tái chế, xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại.

CHƯƠNG 4 CHẤT THẢI RẮN NÔNG THÔN (NÔNG NGHIÊP, CHĂN
NUÔI VÀ LÀNG NGHỀ)
(Chi tiết trong bài trình bày tiếp theo)

Thông điệp chính: Vấn đề thu gom và xử lý chất thải rắn
nông thôn chưa được quan tâm đúng mức
4.1.Tổng quan về phát triển nông nghiệp, chăn nuôi và làng nghề ở
VN
4.2. Nguồn phát sinh CTR sinh hoạt nông thôn, nông nghiệp, chăn
nuôi và làng nghề
4.3. Phân loại và thu gom CTR nông thôn, nông nghiệp, chăn nuôi
và làng nghề
4.4. Tái chế, Tái chế tái sử dụng và tiêu hủy CTR thông thường ở
nông thôn, nông nghiệp và chăn nuôi
4.5. Xử lý và tiêu hủy CTR ở các làng nghề
4.6. Xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại phát sinh từ sản xuất nông
nghiệp và làng nghề

CHƯƠNG 5. CHẤT THẢI RẮN Y TẾ
Thông điệp chính:Chất thải rắn y tế ngày càng gia tăng,
vấn đề xử lý chưa triệt để
5.1.Tình hình về phát triển các bệnh viện và các cơ sở khám
chữa bệnh ở Việt Nam
Năm 2008, có 13.460 cơ sở khám chữa bệnh các loại: 1.263 cơ sở khám
chữa bệnh thuộc tuyến TW, tỉnh, huyện, bệnh viện ngành và bệnh viện tư
nhân; 1.016 cơ sở y tế dự phòng từ TW-ĐP; 77 cơ sở đào tạo y dược tuyến
TW-tỉnh; 180 cơ sở sản xuất thuốc và 11.104 trạm y tế xã; với tổng số hơn
219.800 giường bệnh.

5.2. Nguồn phát sinh CTR y tế
Tổng lượng CTR y tế cả nước khoảng 140 tấn/ngày ( <30 tấn/ngày CTR y tế
nguy hại) Ở các bệnh viện trên toàn quốc lên tới 100 tấn (trong đó có 16 tấn
chất thải rắn y tế) cần được xử lý. Lượng chất thải rắn trung bình là 0,86
kg/giường bệnh (GB), trong đó chất thải rắn y tế là 0,14 – 0,2 kg/giường
bệnh.
CTR y tế ngày càng gia tăng do gia tăng cơ cở khám chữa bệnh, giường
bệnh
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Nguồn: Sở TN&MT các địa phương, 2010

5.3. Thành phần CTR y tế
- Trong

CTR y tế, thành phần CTNH chiếm 20-25%
- CTNH chủ yếu chất thải có tính lây nhiễm.

Thành phần trong chất thải rắn từ các hoạt động y tế

Biểu đồ. Thành phần CTR y tế
Nguồn: Số liệu điều tra của Cục Khám chữa bệnh và Viện Kiến
trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn thực hiện năm 2009 – 2010

5.4. Xử lý và tiêu huỷ CTR y tế
có 612 bệnh viện (73,3%) đã có biện pháp xử lý chất thải y tế nguy hại
bằng lò đốt tại chỗ của bệnh viện, hoặc bằng lò đốt tập trung (Hà Nội, Tp. Hồ
Chí Minh)
- Các lò đốt hiện đại, đạt tiêu chuẩn môi trường khoảng 40% số bệnh viện,
khoảng 30% bệnh viện sử dụng lò đốt thủ công
- Hiện

Tình hình xử lý chất thải y tế của hệ thống cơ sở y tế các cấp
79 cơ sở y tế nằm trong
Quyết định 64/2003/QĐ-TTg
Cơ sở

Các cơ sở y tế tuyến tỉnh
Cơ sở

Cơ sở

3,7%

0,3%
19,5%

24,2%

Các cơ sở y tế tuyến huyện

6,4%

1,3%

0,8%

2,5%

5,3%
17,5%

3,8%

26,3%

22,0%

17,9%
23,3%

61,8%
48,8%

14,8%

Thuê xử lý

Tự xử lý bằng lò đốt 2 buồng

Tự xử lý bằng lò đốt 1 buồng

Tự xử lý bằng cách đốt thủ công

Tự xử lý bằng cách chôn lấp

Tự xử lý bằng phương pháp khác

CHƯƠNG 6. TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT THẢI RẮN
Thông điệp chính:Việc quản lý không tốt chất thải rắn gây
nên những tác động tới môi trường, ảnh hưởng không nhỏ
tới sức khoẻ, kinh tế, xã hội
6.1. Tác động của CTR đối với môi trường:
- Bãi rác tập trung - nơi phát sinh các chất khí như CH4,
CO2 và một số khí khác gây ô nhiễm không khí.
- CTR không được thu gom, thải vào kênh rạch, sông, hồ,
ao gây ô nhiễm môi trường nước. Nước rỉ rác từ các bãi
rác được thải trực tiếp ra ao, hồ gây ô nhiễm nước mặt
và nước ngầm nghiêm trọng.
- Tại các bãi rác, bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, không có
hệ thống xử lý nước rác đạt tiêu chuẩn, hóa chất và vi
sinh vật từ CTR dễ dàng thâm nhập gây ô nhiễm đất

6.2. Tác động của CTR đối với sức khoẻ
-

Người dân sống gần những bãi rác không hợp vệ sinh có
tỷ lệ mắc các bệnh da liễu, viêm phế quản, đau xương
khớp cao hơn hẳn những nơi khác

Biểu đồ …. Tỷ lệ % triệu chứng bệnh tật của nhóm nghiên cứu và nhóm đối chứng

6.3. Tác động của CTR đối với sức khoẻ
-

-

Chất thải y tế cũng tạo nên những mối nguy cơ cho sức
khỏe con người do có thể chứa đựng các yếu tố truyền
nhiễm, chất độc hại
Kim loại nặng và chất hữu cơ khó phân hủy là nguyên
nhân gây ra hàng loạt bệnh nguy hiểm: vô sinh, quái thai,
dị tật ở trẻ sơ sinh; tác động lên hệ miễn dịch gây ra các
bệnh tim mạch, tê liệt hệ thần kinh, giảm khả năng trao
đổi chất trong máu, ung thư và có thể di chứng di tật sang
thế hệ thứ 3…

6.3. Tác động của CTR đối với phát triển kinh
tế - xã hội
-

-

-

Chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý CTR tăng mạnh:
Thành phố Hồ Chí Minh tổng chi phí hàng năm cho thu
gom, vận chuyển, xử lý CTR sinh hoạt khoảng 1.200 –
1.500 tỷ VNĐ.
Việc xả rác bừa bãi, quản lý chất thải rắn không hợp lý
gây ô nhiễm môi trường tại các địa điểm danh lam thắng
cảnh => ảnh hưởng đến tiềm năng phát triển du lịch.
CTR, các bãi trung chuyển rác lộ thiên, bãi chôn lấp rác
=> gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất
nông nghiệp nuôi trồng thủy sản.

6.4. Xung đột môi trường
-

-

Xung đột môi trường chủ yếu do việc lưu giữ, chôn lấp
CTR
Tại các làng nghề trong khi các cộng đồng làm nghề thu
được lợi nhuận từ hoạt động sản xuất -> các cộng đồng
lân cận chịu ảnh hưởng (năng suất cây trồng giảm, vật
nuôi chết, mất đất sản xuất nông nghiệp)
Xung đột giữa các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường
với cộng đồng do ô nhiễm ảnh hưởng đến sinh hoạt và
sức khoẻ, ảnh hưởng đến các hoạt động văn hoá, du lịch
và cảnh quan khác,...

CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN
(phân tích cả những thành công
và tồn tại trong quản lý)
Thông điệp chính: Quản lý chất thải rắn đã đạt được những
thành công nhất định, bên cạnh đó vẫn còn những bất cập,
tồn tại
7.1. Chính sách và chiến lược quản lý CTR ở Việt Nam
Việt Nam đã xây dựng được một khung pháp lý phù hợp cho
các hoạt động bảo vệ môi trường trong đó có các hướng dẫn về
quản lý và xử lý CTR
- Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR tới năm 2025
và tầm nhìn tới năm 2050
- Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và
định hướng đến năm 2020.
- Cơ chế chính sách về phát triển dịch vụ tái chế chất thải, thu
hồi tài nguyên

7.2. Các văn bản pháp lý về chất thải rắn và chất
thải nguy hại:
• Các văn bản QPPL về BVMT nói chung và quản lý, xử lý CTR nói
riêng đã được ban hành tương đối đầy đủ và toàn diện. Các quy định
được điều chỉnh đối với các vấn đề như quản lý CTR, chất thải nguy
hại; Quy định về tái chế; Cơ sở hạ tầng quản lý chất thải; Phí và Lệ
phí quản lý CTR và các TCVN, QCVN về môi trường…

7.3. Hệ thống tổ chức và phân công trách nhiệm quản lý
chất thải rắn
• Cấp Trung ương: có 4 đơn vị cấp Bộ có trách nhiệm chính trực tiếp
tham gia công tác quản lý CTR bao gồm: Bộ Xây dựng, Bộ Công
thương, Bộ Y tế và Bộ TN&MT.
• Cấp địa phương:
• Sở xây dựng: Quản lý CTR sinh hoạt và cùng chôn lấp
• Sở TN&MT: quản lý chất thải rắn phụ thuộc vào tính chất và tổ chức
của từng tỉnh thành
• Công ty môi trường đô thị (URENCO: chịu trách nhiệm thu gom, vận
chuyển, xử lý chất thải ở tỉnh hoặc thành phố

7.4. Quy hoạch quản lý CTR theo vùng và các địa
phương
Nước ta mới có một vài địa phương lập quy hoạch quản lý
CTR như tp. Hồ Chí Minh, Bình Định, Đắc Lăk, Quảng Ninh,
• Quy hoạch quản lý CTR tại các địa phương, vùng còn rất
thiếu, công tác quản lý CTR nguy hại chưa mang tính vùng,
chưa có những giải pháp quản lý phù hợp.

•

7.5. Thu gom, phân loại và vận chuyển CTR
CTR khu vực đô thị chưa được phân loại, chưa phân loại CTR
độc hại và CTR thông thường
• Vấn đề đầu tư, xây dựng các trạm trung chuyển CTR tại các
đô thị chưa thực sự được quan tâm đầu tư. Hiện nay, có rất ít
đô thị đầu tư xây dựng các trạm trung chuyển CTR trong hệ
thống thu gom

•

7.6. Tiết giảm, tái chế, tái sử dụng (3R) và công nghệ
CTR
• Một trong những biện pháp nhằm giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm
CTR đó là xây dựng dự án 3R. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

7.7. Sự tham gia cộng đồng
•

Trong lĩnh vực quản lý CTR, các công ty theo “xã hội hóa” tham gia
chủ yếu vào công tác thu gom CTR.
• Tại Huế và Đà Nẵng, khu vực tư nhân tham gia vào thu gom CTR
chủ yếu tại vùng nông thôn

7.8. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý CTR
• Các cơ quan chức năng, quản lý Nhà nước đã ban hành nhiều văn
bản, quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý chất thải => hiệu
lực chưa cao, các mức thi hành cưỡng chế, xử phạt còn nhẹ chưa đủ
sức răn đe -> hiệu quả của công tác quản lý CTR sinh hoạt đô thị
chưa cao.

7.9. Vấn đề đầu tư tài chính cho quản lý CTR

CHƯƠNG 8. NHỮNG VẤN ĐỀ BỨC XÚC VỀ CTR
VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
Thông điệp chính: Đưa ra những biện pháp ưu tiên trong
công tác báo vệ môi trường
(Chương này đang trong quá trình xây dựng)

8.1. Các vấn đề bức xúc về CTR
8.1.1. Thể chế và chính sách về quản lý CTR chưa hoàn thiện
8.1.2. Phân công, phân nhiệm quản lý CTR còn chồng chéo và nhiều lỗ hổng
8.1.3. Tỷ lệ thu gom, phân loại và xử lý CTR đúng kỹ thuật vệ sinh còn thấp
8.1.4. Thực hiện 3R hay 3T trong quản lý CTR còn manh mún
8.1.5. Xã hội hóa, tư nhân hóa và huy động cộng đồng tham gia còn yếu kém
8.1.6. Công nghệ xử lý CTR còn lạc hậu và chưa phù hợp với điều kiện VN
8.1.7. Kinh phí đầu tư cho quản lý CTR chưa đáp ứng yêu cầu

CHƯƠNG 8. NHỮNG VẤN ĐỀ BỨC XÚC VỀ CTR
VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
8.2. Đề xuất các giải pháp khắc phục
8.2.1. Hoàn thiện thể chế, chính sách và tăng cường hiệu lực tổ chức giám
sát và cưỡng chế
8.2.2. Tăng cường bộ máy quản lý và xóa bỏ sự chồng chéo, thiếu minh
bạch, thiếu cụ thể trong phân công, phân nhiệm quản lý CTR
8.2.3. Thực hiện triệt để chương trình Tiết giảm, Tái chế, Tái sử dụng chất
thải rắn (3T) hay là chương trình 3R
8.2.4. Đẩy mạnh xã hội hóa và huy động cộng đồng tham gia việc thu gom,
vận chuyên và xử lý CTR
8.2.5. Quy hoạch và lựa chọn các công nghệ xử lý CTR phù hợp
8.2.6. Giải pháp về đầu tư tài chính hỗ trợ cho quản lý CTR
8.2.7. Giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích hoạt động
phân loại rác thải tại nguồn
8.2.8. Các giải pháp quản lý nhà nước đối với các nhóm CTR

ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ THẢO 0
 Đưa ra các thông điệp, nhận định chính cho mỗi
Chương, các nhận định, đánh giá cho các phần;
 Do đang trong quá trình thu thập và tổng hợp
thông tin, số liệu, dữ liệu  sẽ tiếp tục cập nhật
trong các dự thảo tiếp theo;
 Còn một số lỗi trong biên tập, trình bày, thuật ngữ
chưa thống nhất, văn phong chưa nhất quán;
 Một số số liệu chưa kiểm định được nguồn chính
xác  sẽ tiếp tục kiểm định nguồn

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!!

