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1. Giới thiệu
Tây Ninh là tỉnh phía Tây của miền Đông - Nam bộ, nối liền giữa thành phố Hồ
Chí Minh – trung tâm kinh tế thương mại lớn nhất nước ta với trung tâm thương mại lớn
nhất Campuchia – Thủ đô Phnôm Pênh. Tỉnh Tây Ninh bao gồm 9 huyện thị. Trong đó,
thị xã Tây Ninh – đơn vị hành chính trung tâm và là trung tâm kinh tế - chính trị - văn
hóa - xã hội của tỉnh Tây Ninh, đang ngày càng phát triển và từng bước khẳng định vị trí
của mình. Qua một thời gian dài phát triển, bộ mặt thị xã Tây Ninh đã hoàn toàn thay đổi,
kinh tế thị xã Tây Ninh liên tục tăng trưởng trong nhiều năm liền, đời sống của các tầng
lớp nhân dân đã được cải thiện và nâng cao.
Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế đời sống của người dân ngày càng được
cải thiện và nâng cao. Nhu cầu sống và những đòi hỏi về chất lượng sống của người dân
ngày càng cao hơn. Để đáp ứng được những điều đó, thị xã đang từng ngày hoàn thiện
mình hơn và đề ra những kế hoạch, mục tiêu để đáp ứng và giải quyết được những vấn đề
đang còn tồn tại. Bên cạnh sự tăng trưởng nền kinh tế và sự gia tăng dân số thì một vấn
đề nữa cũng không kém phần quan trọng trong bộ mặt phát triển của thị xã, đó chính là
vấn đề ô nhiễm môi trường. Dân số gia tăng thì chất thải rắn sinh hoạt sẽ tăng theo. Chất
thải rắn sinh hoạt như là một phần tất yếu của cuộc sống mà con người phải đối mặt.
Theo kết quả nghiên cứu và triển khai thực hiện các mô hình quản lý trên thế giới
thì nhiều quốc gia đã thành công trong việc xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất thải
rắn (CTR). Seosomu -dong, Jung - ku (2000) đã sơ lược về mô hình quản lý ở Hàn Quốc
là mô hình hệ thống người gây ô nhiễm phải trả tiền cũng được xây dựng dựa trên đặc
điểm của địa phương. Bên cạnh mô hình đó, Hàn Quốc còn ban hành các luật liên quan
đến việc phân loại chất thải. Do đó, hệ thống quản lý CTR ở Hàn Quốc đã có những
thành công nhất định như thay đổi được ý thức người dân, giảm thiểu, tái chế và tái sử
dụng chất thải. Tại Nhật Bản, nguyên tắc thành công đầu tiên trong quá trình xây dựng hệ
thống quản lý CTR chính là luật lệ và hệ thống quản lý CTR được xây dựng dựa trên đặc
điểm của địa phương (Tokyo, 2005). Quản lý CTR ở Đức áp dụng nguyên tắc 3R trong
quản lý CTR tổng hợp và là nguyên tắc trong các chính sách và luật pháp của Đức về
quản lý CTR. Đức rất chú trọng quy ước kỹ thuật trong việc vận hành bãi chôn lấp và
mục tiêu chính của quy trình xử lý chất thải tại bãi chôn lấp chính là làm giảm hay làm
cho môi trường tại bãi chôn lấp trong sạch hơn (German, 2006).
Từ những thành công nhất định của các nước trên thế giới trong quá trình xây
dựng hệ thống quản lý CTR, ta có thể thấy một nguyên tắc chung mà tất cả các quốc gia
thành công đều áp dụng chính là xây dựng hệ thống quản lý CTR phải phù hợp với đặc
điểm của từng địa phương.

Các nghiên cứu trong nước gần đây như dự án 3R do JICA giúp đỡ thực hiện tại
Hà Nội năm 2006, dự án thí điểm chương trình phân loại rác tại nguồn do ENDA tài trợ
thực hiện tại quận 5,…. Kết quả thực hiện các chương trình trên chỉ thành công bước đầu
góp phần làm cho cộng đồng dân cư quan tâm đến bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, một
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc không thành công trong quá trình triển khai thực hiện
chương trình là do ý thức người dân còn kém và không đủ chi phí để triển khai thực hiện.
Mục tiêu của bài báo này là nghiên cứu đánh giá hiện trạng, tính toán và dự báo
khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong tương lai để giúp các nhà quản lý nắm được tốc
độ phát sinh CTR sinh hoạt, từ đó có các biện pháp quản lý CTR sinh hoạt được tốt hơn
nâng cao hệ thống quản lý CTR sinh hoạt hiện tại góp phần vào việc phát triển kinh tế và
bảo vệ môi trường của tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.
2. Phương pháp nghiên cứu
Do tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nên việc nghiên cứu, khảo sát thu
thập thông tin chỉ được thực hiện tại thị xã Tây Ninh, chủ yếu là các phường 1, phường 2,
phường 3, phường 4.
2.1 Điều tra trực tiếp và khảo sát thực địa
Lập 125 phiếu điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về hiện trạng môi trường, số
lượng, thành phần rác thải, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
tại địa phương. Trong 125 phiếu điều tra thì 105 phiếu hợp lệ và 20 phiếu là không hợp lệ
do người dân chưa hiểu được tầm quan trọng của chương trình phân loại rác tại nguồn.
Lập 25 phiếu điều tra, khảo sát khối cơ quan. Trong đó, 23 phiếu điều tra hợp lệ và
02 phiếu không hợp lệ.
Khảo sát thực tế tình hình hoạt động thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh
hoạt tại địa phương.
Số lượng hộ gia đình điều tra, khảo sát được thể hiện trong bảng 1:
Bảng 1. Số lượng hộ gia đình điều tra, khảo sát
Phường/xã

Phường 1

Phường 2

Phường 3

Phường 4

Số phiếu khảo sát

20/20

14/20

25/25

23/25

Phường/xã

Xã Bình Minh

Xã Thạnh Tân

Xã Tân Bình

Xã Ninh Sơn

Số phiếu khảo sát

02/05

0

0

05/05

Phường Hiệp
Ninh
14/20
Xã Ninh
Thạnh
02/05

2.2 Tính toán dự báo lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh
Dựa vào số dân và tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm của địa phương tính lượng rác
thải sinh hoạt hiện tại và ước tính khối lượng phát sinh đến năm 2030.
Công thức tính (theo mô hình Euler cải tiến):
N*i+1=Ni

+ r.Ni.∆t

Trong đó:
Ni: Số dân ban đầu (người)

(1)

N*i+1: Số dân sau một năm (người)
r : Tốc độ tăng trưởng (%/năm)

∆t : Thời gian (năm)
3. Hiện trạng quản lý CRT sinh hoạt tại thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh:
Hiện nay, phần lớn lượng rác sinh hoạt thải ra tại các hộ gia đình ở các xã thuộc
địa bàn thị xã Tây Ninh như xã Bình Minh, xã Thạnh Tân, xã Tân Bình, xã Ninh Sơn, xã
Ninh Thạnh vẫn chưa được các đơn vị thu gom tiến hành thu gom. Nguyên nhân của vấn
đề người dân tại đây không sử dụng dịch vụ thu gom rác là vì họ có thể tự xử lý rác tại
nhà. Phương pháp chủ yếu để xử lý rác sinh hoạt tại các hộ gia đình ở các xã này là
phương pháp đốt.
Tuy nhiên tại các phường như phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường
Hiệp Ninh thì rác sinh hoạt được thu gom bởi đội vệ sinh của Công ty Công trình Đô thị
Tây Ninh.
Phương tiện thu gom chủ yếu là 2 xe cuốn ép rác chuyên dụng loại 5tấn/xe và loại
9tấn/xe với chất lượng sử dụng 90% sử dụng để thu gom rác trên các tuyến đường chính
và vận chuyển rác trực tiếp đến bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh Tây Ninh. Ngoài ra còn có
một số lượng xe đẩy tay có dung tích 660 lít và các dụng cụ hỗ trợ như chổi, dụng cụ bảo
hộ lao động phục vụ cho công tác thu gom rác sinh hoạt.
Sơ đồ hệ thống thu gom và vận chuyển rác trên địa bàn thị xã Tây Ninh được
minh họa như sau:
Nguồn rác sinh hoạt
Hộ gia đình

Trường học

Bệnh viện

Đường phố

Chợ

Các xe thu gom rác tay

Các xe ép rác chuyên dùng

Điểm hẹn
(Công ty Công trình Đô thị)

Bãi chôn lấp CTR hợp
vệ sinh Tây Ninh
Hình 1: Sơ đồ hệ thống thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn thị xã Tây Ninh

- Phương thức thu gom: Rác được thu gom 1 lần/ngày.
- Lịch thu gom: có 2 ca
Ca 1: Từ 3 giờ đến 12 giờ
Ca 2: Từ 15 giờ đến 24 giờ

- Tuyến thu gom: Việc thu gom rác chỉ được thực hiện tại các tuyến đường chính,
một số hẻm và chợ, nơi có giao thông thuận lợi, chủ yếu là các tuyến đường đã được trải
nhựa. Một số tuyến đường và hẻm nhỏ tại các phường không được thu gom hoặc do
người dân không đăng ký sử dụng dịch vụ thu gom nên lượng rác sinh hoạt phát sinh tại
một số nơi thuộc các phường trên địa bàn của thị xã vẫn không được thu gom. Do đó
không thể thu gom hết lượng rác sinh hoạt phát sinh. Lượng rác sinh hoạt tại những nơi
không sử dụng dịch vụ thu gom rác do người dân
- Tự xử lý bằng nhiều phương pháp khác nhau, điển hình nhất là phương pháp
đốt.
- Vận chuyển: Rác sinh hoạt sau khi được thu gom sẽ được vận chuyển đến bãi
chôn lấp CTR hợp vệ sinh Tây Ninh bằng xe cuốn ép rác chuyên dụng. Tuy nhiên do đặc
thù của rác thải, mùi hôi là một vấn đề không thể tránh khỏi. Trong quá trình lưu trữ, thu
gom và vận chuyển mùi hôi sẽ phát sinh kèm theo nước rỉ rác làm ảnh hưởng xấu tới sức
khỏe người thu gom, người đi đường và gây mất mỹ quan đô thị.
- Phí thu gom: Phí thu gom rác đối với các hộ gia đình là 8.000 đồng/hộ/tháng
theo quy định. Phí thu gom rác tương đối phù hợp. Người thu phí rác có thể trực tiếp là
các công nhân thu gom rác hoặc các nhân viên thu phí rác tùy theo từng nơi. Đối với các
cơ quan, tổ chức, dịch vụ, bệnh viện, trường học, chợ, hộ gia đình có kinh doanh lệ phí
thu gom là từ 15.000 - 4.000.000 đồng/tháng. Hiện nay, tỷ lệ nộp phí rác khoảng 45%.
Tổng số tiền phí thu gom rác công ty thu được khoảng 22.000.000 đồng/tháng. Số tiền
thu phí này không thể đủ bù đắp cho chi phí vận hành và xử lý rác, do đó Nhà nước phải
bù lỗ.
4. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH)
Thành phần rác thải sinh hoạt qua phân tích 9 mẫu rác tại các bãi rác tự phát
(2001): 3 mẫu của bãi rác huyện Gò Dầu, 3 mẫu của bãi rác huyện Trảng Bàng, 1 mẫu
của bãi rác huyện Tân Châu và 2 mẫu tại bãi rác núi Bà Đen; và thành phần rác thải sinh
hoạt thống kê được qua phân tích mẫu rác tại hộ gia đình, chợ, điểm hẹn và bãi rác Tân
Hưng trong quá trình khảo sát thực tế được trình bày trong bảng sau:
Bảng 2. Thành phần CTRSH trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
TT

Tên

1

Giấy

2
3

Thủy tinh
Kim loại

4

Nhựa

5
6

Hữu cơ dễ
phân hủy
Chất thải
nguy hại

7

Xà bần

8

Hữu cơ
khó phân

Thành phần
Sách, báo và các vật liệu giấy
khác.
Chai, cốc, kính vỡ …
Sắt, nhôm, hợp kim các loại
Chai nhựa, bao túi nilon, các loại
khác
Thức ăn thừa, rau, trái cây, …
Pin, acquy, sơn, đèn tuýp, hóa
chất độc
Sành, sứ, gạch, đá, vỏ sò, vôi cát,
…
Cao su, da, giả da.

Tỷ lệ (%)
(CEFINE
A 2001)

Kết quả khảo sát (2008)
Hộ gia
Chợ
Bãi rác Tân
đình (%)
(%)
Hưng (%)

5,1

9,68

7,69

1,45

0,7
0,37

0,38
0,76

-

0,94
2,91

10,62

16,12

15,38

8,02

76,3

70,96

76,92

63,5

0,15

-

-

9,63

2,68

-

-

10,08

1,93

0,59

0,1

2,10

9

hủy
Chất có
thể đốt
cháy

Cành cây, gỗ vụn, lông gia súc,
tóc
Tổng cộng

2,15

1,51

-

1,37

100

(-): không đáng kể

63
,50
%

Biểu đồ thành phần CTR trên địa bàn thị xã Tây Ninh
Hữu cơ
Loại khác
Gạch đá, sành sứ, đất cát
Rác vườn
Cao su, da, vải vụn
Thủy tinh
Giấy, báo, bìa carton

9,
63
%

10
,0
8%

1,
45
2,9 %
1%
0,9
2,1 4%
0%
1,3
7%

8,
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%

Kim loại
Nilon, nhựa

Hình 2: Biểu đồ biểu diễn thành phần chất thải rắn (CTR) trên địa bàn Thị xã Tây Ninh

Theo kết quả thống kê thành phần rác cho thấy thành phần chiếm tỷ lệ cao nhất
trong lượng rác sinh hoạt phát sinh chính là thành phần rác hữu cơ. Tại bãi rác, lượng rác
hữu cơ chiếm 63,5% trong tổng lượng rác.
Trong thành phần rác sinh hoạt tại thị xã Tây Ninh chiếm tỉ lệ nhiều nhất là thành
phần rác hữu cơ và một số thành phần khác như nilon, nhựa, giấy, báo, bìa carton… có
thể tận dụng làm nguyên liệu tái chế. Bên cạnh các thành phần trên còn có các thành phần như
kim loại, cao su, da, vải vụn,... là những phần có khả năng gây ô nhiễm môi trường chiếm một
tỉ lệ nhỏ và không đáng kể.
5. Kết quả khảo sát
5.1. Kết quả khảo sát hộ gia đình
Qua thống kê kết quả khảo sát đối với hộ gia đình thì 100% hộ gia đình đều cho
rằng việc vứt rác bừa bãi sẽ gây ô nhiễm môi trường và gây bệnh cho con người. Theo ý
kiến của người dân thì 77,78% các hộ gia đình cho rằng nguyên nhân của việc vứt rác
bừa bãi chính là do thói quen của người dân và ý thức của người dân còn kém cũng là
một nguyên nhân quan trọng chiếm 62,63%. Điều này có thể cho thấy rằng, nhận thức
của người dân rất cao nhưng ý thức của họ vẫn còn rất kém. Hiện trạng xả rác bừa bãi
vẫn rất phổ biến do không ai muốn giữ rác lại bên mình cho đến khi tìm được thùng rác
để vứt và hiện tại trên địa bàn thị xã Tây Ninh không có một thùng rác công cộng nào.

Biễu đồ biểu diễn tỷ lệ hộ gia đình chấp nhận gia tăng mức phí thu gom
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Hầu hết các hộ gia đình được khảo sát đều sử dụng thùng rác có nắp đậy để chứa
rác, chiếm 59,6% trong tổng số phiếu khảo sát hợp lệ. Do địa điểm khảo sát chủ yếu tập
trung tại các phường, nơi có dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác nên số lượng hộ
gia đình sử dụng dịch vụ thu gom là khá lớn chiếm 74,75%. Bên cạnh đó, do diện tích
sân vườn nhà rộng và lượng rác không nhiều nên một số hộ gia đình tự xử lý rác tại nhà
bằng cách đốt, chôn lấp hoặc vứt ra khoảng đất trống gần nhà.
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Đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thì qua kết quả khảo sát, tỷ lệ
phần trăm hộ gia đình hài lòng với hiện trạng dịch vụ thu gom hiện tại chiếm khoảng
57,58%. Tuy nhiên, các hộ gia đình vẫn cho rằng dịch vụ thu gom hiện tại nên được cải
tiến cho phù hợp hơn. Một số các nguyên nhân mà người dân cho rằng dịch vụ thu gom
hiện tại nên được cải tiến lại, thứ nhất là do thời gian thu gom không cố định phù hợp nên
người dân không thể mang rác ra trước nhà để xe thu gom tới thu gom mà phải chạy theo
xe để đổ rác; thứ hai là tránh làm rơi vãi rác trong quá trình thu gom nhằm hạn chế việc
gây ô nhiễm môi trường; thứ ba là cần tăng cường và cải tiến phương tiện thu gom;…
Bên cạnh đó, các hộ gia đình được khảo sát chấp nhận gia tăng mức phí sử dụng dịch vụ
chiếm 78,79%, nếu dịch vụ thu gom được cải thiện.
Biểu đồ biểu diễn nguyên nhân vứt rác bừa bãi
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Hầu hết các khối cơ quan được khảo sát đều sử dụng dịch vụ thu gom, vận chuyển
và xử lý CTR, tỷ lệ này chiếm khoảng 91,3%. Trong đó, một số cơ quan sử dụng cả hai
phương pháp xử lý CTR là đốt và sử dụng dịch vụ thu gom. Các cơ quan này đều không
sử dụng phương pháp tái chế, tái sử dụng CTR và chỉ có 34,78% các cơ quan có phân
loại rác trước khi thải bỏ.
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Các cơ quan được khảo sát đều có hiểu biết về chương trình phân loại rác tại
nguồn, chấp nhận tham gia chương trình này 100% và cho rằng chương trình phân loại
rác tại nguồn được triển khai là rất cần thiết nhằm bảo vệ môi trường và hạn chế ô nhiễm.
Bên cạnh đó, 100% các cơ quan đều chấp nhận gia tăng mức phí nếu hệ thống quản lý
thu gom, vận chuyển và xử lý CTR được cải thiện tốt hơn hiện tại. Một số yêu cầu của
các cơ quan mà dịch vụ thu gom CTR hiện nay cần phải cải thiện chính là lịch thu gom
phải cố định, có giờ cụ thể, không làm rơi vãi rác nhằm tránh gây mùi hôi gây ô nhiễm
môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
6. Dự báo lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thị xã Tây Ninh giai
đoạn 2008 – 2030
Theo thống kê, năm 2007 có 8.254 hộ gia đình đăng ký đổ rác, tổng lượng rác thu
gom được khoảng 26 tấn/ngày. Suất phát sinh rác trung bình là: 26.000 (kg/ngày)/(8.254
x 5) người = 0,63 kg/(người/ngày)
Đến năm 2030, có khả năng năng suất phát sinh rác sẽ tăng lên khoảng 1,18
kg/(người/ngày)

Bảng 3. Dự báo tổng lượng rác phát sinh và tổng lượng rác thu gom và xử lý Thị xã Tây Ninh giai đoạn 2008 – 2030
Năm
2007
2008
2013
2018
2023
2028
2029
2030

Tỉ lệ gia
tăng dân
số
0,99
0,89
0,83
0,78
0,73
0,72
0,71

Dân số
126.604
127.864
133.950
139.765
145.469
151.028
152.119
153.203

Tỉ lệ tăng
tốc độ
thải %
3
3
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5

Lượng rác thải
bình quân (kg/
người/ngày)
0,63
0,65
0,75
0,87
1,00
1,13
1,16
1,18

Tổng
lượng thải
(tấn/ngày)
79,76
82,97
100,76
121,88
144,93
170,24
175,76
181,44

Tỉ lệ thu
gom (%)
51,24
55
60
70
80
85
85
85

Tổng rác thu
gom và xử lý
(tấn/ngày)
40,87
45,63
60,46
85,32
115,95
144,71
149,40
154,22

Từ bảng dự báo trên, ta thấy lượng rác thải phát sinh đến năm 2013 là 100,76
tấn/ngày, năm 2028 là 170,24 tấn/ngày và năm 2030 là 181,44 tấn/ngày. Lượng CTRSH
phát sinh ngày càng nhiều, nếu hệ thống thu gom và vận chuyển CTR hiện nay không
được cải thiện thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu.
7. Đề xuất giải pháp quản lý
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình sống của con người nếu không
được thu gom và xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và sức
khỏe con người. Tuy nhiên, hệ thống thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý CTRSH phải
phù hợp với thực tế địa phương.
7.1. Chương trình phân loại rác tại nguồn
Phân loại rác tại nguồn nhằm tận dụng được các phế liệu có thể tái sinh, tái chế,
hạn chế việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, các nguy cơ phát tán dịch bệnh từ
rác thải sinh hoạt, không gây mất mỹ quan đô thị vì các bãi rác lộ thiên, góp phần xã hội
hóa công tác quản lý chất thải rắn và giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước về các
khoản công tác vệ sinh đường phố, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.
7.1.1. Phương án phân loại và hình thức lưu trữ
Phương án phân loại:
Túi màu xanh và thùng nhựa màu xanh: chứa CTR thực phẩm;
Túi và thùng màu xám: chứa phần CTR còn lại.
Hình thức lưu trữ:
- Hộ gia đình: thùng chứa 10 lít và bao nylon chứa 10lít.
- Công sở, trường học: thùng chứa 20lít tại các phòng, ban. Các thùng chứa dung
tích lớn (240 lít) dùng để tập trung rác, thuận tiện cho công tác thu gom.
- Chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện: Xây dựng
các bô rác đạt tiêu chuẩn hợp vệ sinh tại chợ, trang bị thùng rác dung tích 240 lít đặt dọc
chợ và các thùng rác 660 lít để tập trung rác.
- Khu công cộng, đường phố: trang bị thêm các thùng chứa rác dung tích 220lít
đặt trên các trục đường phố, khoảng cách giữa 2 thùng là 200m - 300m, và đặt tại các khu
vực công cộng như công viên, khu vui chơi, giải trí.

Số lượng thùng và túi nilon chứa rác tại một số nguồn phát sinh cần phải chuẩn
bị:
Dân số của thị xã năm 2007 là 126.604 người, tổng số hộ là 28.493 hộ.
Tổng số lượng thùng và túi nylon nhà nước cần phải đầu tư cho các hộ gia đình:
+ Thùng chứa rác thực phẩm loại 10lít: 28.493 thùng
+ Thùng chứa rác còn lại loại 10lít: 28.493 thùng
+ Túi chứa rác thực phẩm loại 10lít: 5.299.698 túi/6 tháng
+ Túi chứa rác còn lại loại 10lít: 5.299.698 túi/6tháng
- Tổng số lượng thùng 20lít nhà nước cần phải đầu tư thêm cho các trường học (67
trường x 2 thùng): 134 thùng
- Tổng số thùng 20lít nhà nước cần phải đầu tư thêm cho cơ quan văn phòng nhà
nước (98 cơ quan x 2 thùng): 196 thùng
Hệ thống PLRTN đề nghị áp dụng tại TX. Tây Ninh: hệ thống phân loại theo 2
cấp:
- Cấp 1 (Phân loại sơ cấp): Phân loại ngay tại nguồn thải – Áp dụng đối với tất
các đối tượng chủ nguồn thải bắt buộc phải thực hiện PLRTN và khuyến khích áp dụng
tại các khu vực công cộng.
- Cấp 2 (Phân loại thứ cấp): Phân loại các thành phần riêng biệt cho mục đích tái
chế chất thải đối với các thành phần còn lại ngoài rác hữu cơ sau khi đã qua phân loại cấp
1 tại trạm phân loại phế liệu tập trung.
UBND tỉnh Tây Ninh

Sở TNMT tỉnh Tây Ninh – Chi cục
Bảo vệ môi trường

UBND thị xã Tây Ninh

Phòng TN&MT thị xã Tây Ninh

Công ty Công trình Đô thị Tây Ninh
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Hình 3: Sơ đồ hệ thống quản lý công tác thu gom rác cho Thị xã Tây Ninh theo hình thức thu gom từ nguồn

- Loại phương tiện đề nghị sử dụng để chứa rác tại nguồn sau khi đã được phân
loại bao gồm chủ yếu là các thùng nhựa và túi PE với các kích thước khác nhau tùy theo khối
lượng rác thải hàng ngày của từng nguồn thải
Phân loại rác tại nguồn theo 02 nhóm sau:
- Nhóm 1: Rác hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học với thành phần chủ yếu là
rác thực phẩm (trừ các loại vỏ sò, vỏ nghêu, vỏ dừa và bao bì thực phẩm các loại).
- Nhóm 2: Bao gồm toàn bộ các thành phần rác còn lại.
Ở các giai đoạn tiếp theo, tùy điều kiện cụ thể của từng nguồn thải, có thể từng
bước trang bị thêm các thùng chứa, bao nilon để tiến tới phân loại rác sinh hoạt thuộc
nhóm 2 ở trên ra thành nhiều dạng hơn (rác nhóm 1 vẫn giữ nguyên). Cụ thể như sau:
+ Nhóm 2A: Các loại giấy và bao bì carton;
+ Nhóm 2B: Các loại bao bì, vật dụng bằng kim loại, nhựa, thủy tinh và cao su;
+ Nhóm 2C: Bình acquy, pin, bóng đèn huỳnh quang, vỏ hộp sơn, giẻ lau chùi
dầu nhớt;
+ Nhóm 2D: Các thành phần còn lại.
7.1.2. Các giải pháp thực hiện phân loại rác tại nguồn
Đề xuất cải tiến hệ thống thu gom rác
- Đề nghị áp dụng 2 hệ thống thu gom tách biệt: một hệ thống chuyên thu gom rác
hữu cơ dễ phân hủy và một hệ thống chuyên thu gom các thành phần còn lại.
- Tần suất thu gom được đề nghị áp dụng chung cho toàn địa bàn:
+ 1 lần/ngày đối với rác hữu cơ dễ phân hủy.
+ 3 lần/tuần đối với rác có thể tái chế.
- Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí cho việc đầu tư nâng cấp toàn bộ hệ thống
trang thiết bị và phương tiện cần thiết cho việc thu gom rác trên địa bàn.
- Xã hội hóa công tác thu gom rác. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các
thành phần tư nhân tham gia vào các hoạt động thu gom rác.
- Vạch tuyến thu gom và vận chuyển:
+ Thu gom trên tuyến đường chính, giao thông thuận lợi, xe cơ giới có thể vào
được.
+ Đối với những tuyến đường phụ, xe cơ giới không vào được, cần trang bị thêm
các xe đẩy tay để có thể thu gom được hết lượng rác.
+ Đối với những nơi không có đường giao thông, người dân sống và sinh hoạt
trên sông, cần tổ chức thu gom bằng ghe, thuyền, tránh để tình trạng người dân xả rác
bừa bãi xuống sông.

7.2 Cải thiện hệ thống quản lý CTR
Quy hoạch hệ thống quản lý và tổ chức bộ máy quản lý CTR phù hợp với tình
hình thực tế và nguồn ngân sách địa phương.
Rác sinh hoạt

Tuyến đường chính

Khu vực hẻm

Xe ép rác

Điểm hẹn

Rác tái chế

Xe đẩy tay

Rác hữu cơ

Trạm phân loại phế liệu tập trung
Bãi chôn lấp CTR hợp
vệ sinh tây Ninh

Hình 4: Sơ đồ hệ thống thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

7.3 Giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng và thu hồi CTRSH
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Hình 5: Sơ đồ hệ thống thu gom CTR tái chế trên địa bàn thị xã Tây Ninh

7.4 Xây dựng chương trình quan trắc chất lượng môi trường khu vực bãi chôn
lấp CTR hợp vệ sinh Tây Ninh
Chương trình quan trắc môi trường được xây dựng với mục đích quan trắc chất
lượng môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm và nước rỉ rác nhằm đánh giá hiện

trạng ô nhiễm môi trường BCL để đề ra các giải pháp quản lý và xử lý kịp thời khống chế
ô nhiễm.
Chương trình quan trắc môi trường: Lấy mẫu thử nghiệm, phân tích kết quả và lập
báo cáo định kỳ về hiện trạng môi trường BCL.
Chương trình quan trắc chất lượng môi trường khu vực BCL CTR hợp vệ sinh
Tây Ninh bao gồm:
- Quan trắc môi trường không khí
- Quan trắc môi trường nước ngầm
- Quan trắc môi trường nước mặt
- Quan trắc nước rỉ rác tại bãi rác
7.5. Kế hoạch đề xuất quản lý CTRSH trên địa bàn thị xã Tây Ninh
Bảng 4. Kế hoạch đề xuất quản lý CTRSH trên địa bàn Thị xã Tây Ninh
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8.Kết luận
Qua kết quả nghiên cứu, khảo sát và tính toán dự báo lượng CTRSH phát sinh
trong tương lai trên địa bàn thị xã Tây Ninh là khá lớn. Hiện tại, công tác thu gom, vận
chuyển và xử lý của địa phương vẫn còn nhiều bất cập. Do đó, nhu cầu về các giải pháp
quản lý CTRSH trên địa bàn thị xã Tây Ninh là hết sức cần thiết nhằm xây dựng được
một hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý phù hợp với quy hoạch phát triển của địa
phương vẫn đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường xung
quanh.
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