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Môi trường nước ta đang chịu nhiều áp lực lớn từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội
trong nước, theo dòng thương mại quốc tế và tác động xuyên biên giới. Việc đưa một lượng lớn
chất thải (chất thải rắn, nước thải, khí thải) vào môi trường, nhưng vấn đề kiểm soát, quản lý
chất thải còn nhiều hạn chế dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều
nơi, nhiều khu vực đã bị ô nhiễm khá nghiêm trọng.
Quản lý chất thải luôn là một trong những nội dung trọng tâm của công tác quản lý môi
trường và nhận được rất nhiều sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh
những kết quả đã đạt được, công tác quản lý chất thải vẫn còn những tồn tại, hạn chế: tỷ lệ
chất thải rắn, nước thải được thu gom, xử lý còn thấp; việc kiểm soát khí thải từ các hoạt động
giao thông, sản xuất công nghiệp... chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; đặc biệt, vấn đề quản lý
chất thải nguy hại vẫn còn đặt ra nhiều khó khăn, thách thức.
Thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, với mục tiêu đánh giá tổng thể và
toàn diện về công tác quản lý chất thải và các vấn đề liên quan ở Việt Nam trong giai đoạn
2013 - 2017, những việc đã làm được cũng như những khó khăn thách thức đã và đang đặt
ra, từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp quản lý an toàn và hiệu quả chất thải trong thời
gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn chủ đề “Quản lý chất thải” cho Báo cáo
hiện trạng môi trường quốc gia năm 2017.
Báo cáo được xây dựng với sự tham gia đóng góp của các Bộ ngành và địa phương trong
cả nước, các cán bộ quản lý môi trường, các nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực
môi trường.
Hy vọng rằng, Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2017 - chuyên đề “Quản lý
chất thải” sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định chính
sách cũng như công tác nghiên cứu và phổ biến thông tin cho cộng đồng.

TRẦN HỒNG HÀ
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
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Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2017, chuyên đề “Quản lý chất thải” đánh
giá tổng thể các vấn đề của công tác quản lý các loại chất thải bao gồm nước thải, khí thải,
CTR thông thường và CTNH. Trong đó, Báo cáo tập trung phân tích các nội dung liên quan
đến nguồn phát thải; các đặc trưng của chất thải; hiện trạng phát sinh; công tác phân loại,
thu gom, xử lý và kiểm soát chất thải và một số vấn đề khác như các chính sách, văn bản quy
phạm pháp luật; nguồn lực đầu tư cho quản lý chất thải, sự tham gia của cộng đồng… Qua đó,
nhận định các thách thức trong công tác quản lý chất thải và đề xuất phương hướng, giải pháp
quản lý an toàn và hiệu quả chất thải trong thời gian tới.
Báo cáo được xây dựng dựa trên mô hình Động lực - Áp lực - Hiện trạng - Tác động Đáp ứng (D-P-S-I-R). Động lực là các hoạt động phát triển KT - XH như phát triển dân số, đô
thị hóa, tăng trưởng các ngành kinh tế như công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, nông
nghiệp và làng nghề, y tế, du lịch tạo ra Áp lực lớn làm phát sinh một lượng lớn chất thải. Hiện
trạng được đánh giá gồm tình hình phát sinh các loại chất thải; đánh giá công tác thu gom và
XLNT; phân loại, thu gom và xử lý CTR, CTNH; công tác kiểm soát và xử lý khí thải. Từ đó,
nhận định các vấn đề nổi cộm và những thách thức đặt ra đối với công tác quản lý chất thải.
Chất thải phát sinh không được thu gom, xử lý kịp thời và phù hợp gây ra các Tác động đến
chất lượng và cảnh quan môi trường, sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển KT - XH.
Việc phân tích thực trạng, những tồn tại trong công tác quản lý chất thải là cơ sở xây dựng nội
dung phần Đáp ứng gồm các giải pháp tổng thể và giải pháp cụ thể cho từng loại chất thải
nhằm quản lý hiệu quả và an toàn chất thải, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, từng bước cải
thiện, nâng cao chất lượng môi trường.
Báo cáo gồm 05 chương:
Chương 1. Tổng quan phát triển kinh tế - xã hội và phát thải chất thải ở Việt Nam
Trong những năm qua, tốc độ phát triển dân số, đô thị hóa luôn gắn liền với tiến trình
công nghiệp hóa. Việt Nam là quốc gia đang phát triển có mật độ dân số đứng thứ 3 ở Đông
Nam Á, thứ 14 trên thế giới. Tính đến tháng 5/2017, cả nước đã có 802 đô thị với tỷ lệ đô thị
hóa 36,6%. Tốc độ đô thị hóa cao đang bộc lộ nhiều bất cập, không chỉ ảnh hưởng đến kết
cấu hạ tầng mà còn phát sinh các vấn đề môi trường.
Nền kinh tế Việt Nam sau suy thoái kinh tế giai đoạn 2011 - 2013 đã có sự phục hồi rõ
nét, tuy nhiên tăng trưởng kinh tế vẫn dựa nhiều vào đầu tư, khai thác tài nguyên… Sự tăng
trưởng các ngành kinh tế công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp và làng
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nghề, y tế và du lịch đã làm phát sinh chất thải ngày càng lớn (bao gồm cả CTR, nước thải, khí
thải…). Đối với ngành công nghiệp, tính chung cả năm 2017, chỉ số sản xuất toàn ngành tăng
7,85%. Các hoạt động công nghiệp và xây dựng tập trung ở một số vùng kinh tế trọng điểm đã
đưa vào môi trường một khối lượng lớn chất thải. Hoạt động khai thác khoáng sản chủ yếu tập
trung ở khu vực phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Với công nghệ còn lạc hậu, hoạt động
khai thác khoáng sản đã và đang gặp nhiều khó khăn để có thể kiểm soát và quản lý chất thải
phát sinh. Hoạt động phát triển năng lượng, điển hình là nhiệt điện và hoạt động sản xuất
thép cũng làm phát sinh một lượng lớn khí thải, CTR và nước thải. Tốc độ tăng trưởng nhanh
chóng các phương tiện giao thông với lượng tiêu thụ nhiên liệu lớn là nguyên nhân chính phát
sinh bụi, khí thải gây ô nhiễm môi trường không khí ở các đô thị lớn. Ngành xây dựng cũng
giữ vững nhịp tăng trưởng, 6 tháng đầu năm 2017 đạt 8,8%, cùng với đó lượng CTR xây dựng
phát sinh ngày càng tăng. Theo thống kê, mỗi năm ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm thải ra
khoảng 75 - 85 triệu tấn chất thải. Công tác xử lý chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đang
đứng trước nhiều thách thức. Bên cạnh đó, hoạt động của hơn 35 nghìn cơ sở giết mổ gia súc,
gia cầm, chế biến thủy hải sản cũng làm phát sinh một lượng lớn chất thải ra ngoài môi trường
do việc đầu tư các hệ thống xử lý còn hạn chế. Hoạt động của các làng nghề cũng tạo sức ép
không nhỏ lên môi trường, chất thải tại hầu hết các làng nghề chưa được thu gom và xử lý hiệu
quả. Công tác quản lý chất thải y tế đã được quan tâm đầu tư, tuy nhiên vẫn bộc lộ nhiều hạn
chế. Các vấn đề rác thải, nước thải và vệ sinh môi trường phát sinh cũng gia tăng cùng với sự
phát triển các hoạt động du lịch.
Chương 2. Chất thải rắn
Khối lượng CTR phát sinh đã tăng nhanh chóng về số lượng, với thành phần ngày càng
phức tạp gây khó khăn cho công tác thu gom, xử lý.
Đối với CTR sinh hoạt đô thị, lượng phát sinh phụ thuộc vào quy mô dân số đô thị. Ước
tính lượng CTR sinh hoạt ở các đô thị trên toàn quốc tăng 10% - 16% mỗi năm, chiếm phần
lớn trong tổng lượng CTR phát sinh ở các đô thị. Chỉ số phát sinh chất thải cũng gia tăng theo
cấp độ đô thị, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh… Công tác thu gom
CTR đã được quan tâm, tuy nhiên do năng lực thu gom còn hạn chế, ý thức của người dân chưa
cao, việc phân loại tại nguồn mới thực hiện thí điểm, chưa được áp dụng rộng rãi. Tỷ lệ xử lý
CTR đô thị cũng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Đến tháng 11 năm 2016, cả nước có khoảng
35 nhà máy xử lý CTR tập trung tại các đô thị đi vào vận hành. Phần lớn CTR thông thường
vẫn được đổ thải và chôn lấp tại các bãi chôn lấp.
Ở khu vực nông thôn, khối lượng CTR sinh hoạt gia tăng hằng năm ngày một cao, tuy
nhiên, tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt tại khu vực nông thôn mới đạt khoảng 40 - 55%. Hiện nay
đã có 05 công nghệ xử lý CTR đã được Bộ Xây dựng công nhận, gồm: 02 công nghệ ủ sinh học
làm phân hữu cơ; công nghệ tạo viên nhiên liệu RDF; 02 công nghệ đốt (Công nghệ ENVIC và
BD-ANPHA). Bên cạnh đó, 02 công nghệ xử lý nhập ngoại đang được áp dụng có hiệu quả ở
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Việt Nam là công nghệ tái chế CTR sinh hoạt thành than sạch và công nghệ đốt chất thải thu
hồi năng lượng.
Đối với CTR xây dựng, cùng với sự đô thị hóa và các công trình xây dựng tăng nhanh,
lượng CTR xây dựng cũng gia tăng nhanh. Với thành phần chủ yếu là đất cát, gạch vỡ, bê
tông… chất thải xây dựng thường được chôn lấp cùng với CTR sinh hoạt. Bộ Xây dựng đã có
hướng dẫn về việc thu gom, tập trung CTR xây dựng nhằm giảm thiểu các tác động xấu đến
môi trường, song công tác xử lý vẫn gặp nhiều khó khăn.
Lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh hàng năm khoảng 25 triệu tấn, đặc biệt
là tại các khu vực có hoạt động công nghiệp phát triển mạnh như Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình
Dương... CTR công nghiệp phát sinh từ các ngành như sản xuất giấy, nhiệt điện than, hóa
chất, phân bón... có các đặc thù riêng của từng ngành và có xu hướng gia tăng trong thời gian
gần đây. Trên cả nước hiện còn thiếu các khu xử lý CTR công nghiệp, đặc biệt là khu xử lý
chất thải tập trung quy mô lớn. Đến tháng 10 năm 2017, mới chỉ có 473 doanh nghiệp làm
dịch vụ xử lý CTR. Việc tái chế, tái sử dụng CTR công nghiệp diễn ra khá phổ biến, chủ yếu
là tự phát tại các cơ sở.
Tổng lượng CTR y tế phát sinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế vào khoảng 450 tấn/ngày,
trong đó có khoảng 47 tấn/ngày là CTR y tế nguy hại. Theo Bộ Y tế, 100% lượng CTR y tế
(nguy hại, thông thường) phát sinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế được phân loại, thu gom hàng
ngày và thuê vận chuyển, xử lý hoặc tự xử lý bằng các phương pháp khác nhau tại cơ sở y tế.
Lượng CTR từ hoạt động nông nghiệp phát sinh ước tính khoảng hơn 14.000 tấn bao bì
hóa chất BVTV, phân bón các loại, 76 triệu tấn rơm rạ và khoảng 47 triệu tấn chất thải chăn
nuôi. Trong đó, ước tính có khoảng 40 - 70% (tùy theo từng vùng) CTR chăn nuôi được xử lý,
số còn lại thải trực tiếp thẳng ra ao, hồ, kênh, rạch...
Bên cạnh đó, hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất hay nhập khẩu
máy móc, thiết bị phương tiện đã qua sử dụng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với môi
trường.
Đối với CTNH, lượng phát sinh trên toàn quốc ước tính khoảng 600 - 800 nghìn tấn/năm.
Tính đến tháng 10 năm 2017, toàn quốc có 108 cơ sở xử lý CTNH đã được Bộ TN&MT cấp
phép, tỷ lệ thu gom, xử lý đúng quy định đạt ít nhất 75%. Đối với CTNH công nghiệp, hầu hết
các chủ nguồn thải có lượng phát sinh CTNH lớn đều thực hiện thu gom và thuê đơn vị có chức
năng xử lý. Công tác xử lý chất thải y tế nguy hại đã được tăng cường đáng kể, tuy nhiên vẫn
chưa đồng đều tại các tỉnh, thành phố. Mặc dù CTNH trong sinh hoạt phát sinh không nhiều
song hầu hết bị thải lẫn với CTR sinh hoạt thông thường nên đây cũng là một nguy cơ đối với
sức khỏe cộng đồng. Công nghệ xử lý CTNH ở Việt Nam thời gian qua đã có sự chuyển biến
rõ rệt. Xu hướng tiêu hủy chất thải đang được thay thế bởi các công nghệ tái chế để tận dụng
tài nguyên và BVMT. Hiện có một số nhóm công nghệ xử lý CTNH đang được áp dụng phổ
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biến hiện nay như: nhóm công nghệ tái chế chất thải; nhóm công nghệ thiêu hủy; nhóm công
nghệ chôn lấp; nhóm công nghệ hóa rắn và nhóm công nghệ xử lý khác.
Bên cạnh đó, lượng bùn thải phát sinh cũng ngày càng tăng. Hiện chưa có số liệu thống kê
đầy đủ về phát sinh bùn thải trên cả nước, chủ yếu tập trung là bùn thải từ bể tự hoại và bùn
thải từ hệ thống thoát nước tại các đô thị. Hiện nay, phương thức xử lý bùn chủ yếu áp dụng
tại các trạm XLNT đô thị Việt Nam là khử nước và chở đi chôn lấp. Một số ít trạm xử lý có sản
xuất phân vi sinh từ bùn sau khi làm khô và ổn định bùn bằng sân phơi bùn, sản xuất phân vi
sinh sau khi làm khô bùn cơ học. Đối với việc quản lý phân bùn bể tự hoại, ở Việt Nam hiện
nay chưa có cơ chế quản lý phân bùn hiệu quả.
Công tác quản lý, xử lý CTR ở nước ta thời gian qua chưa được áp dụng theo phương
thức quản lý tổng hợp, các giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ
chất thải còn chưa thực sự được chú trọng. Điều này dẫn đến khối lượng CTR phải chôn lấp
cao, tại một số khu vực, chất thải chôn lấp ở các bãi chôn lấp tạm, lộ thiên, đã và đang là
nguồn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, hoạt động sản xuất của con người.
Chương 3. Nước thải
Hiện nay, công tác quản lý nước thải đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng. Các
nguồn phát sinh nước thải ngày càng đa dạng với lượng nước thải phát sinh ngày càng nhiều
đang đặt ra những thách thức to lớn cho công tác quản lý nước thải. Trong đó, một số loại hình
nước thải chính phải kể đến là nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước thải y tế và
một số loại hình nước thải khác như nước thải làng nghề, nước thải nông nghiệp… Tùy theo
khu vực, vùng miền mà tỷ lệ nước thải phát sinh từ các nguồn là khác nhau. Mặc dù việc thu
gom, XLNT đã được quan tâm thực hiện và bước đầu đạt được những kết quả nhất định song
vẫn còn nhiều khó khăn để quản lý hiệu quả các loại hình nước thải.
Đối với nước thải sinh hoạt, đây là một trong những loại hình nước thải có thải lượng lớn
tại Việt Nam hiện nay ở cả khu vực đô thị và nông thôn, ước tính đến hết năm 2016, lượng
nước thải sinh hoạt phát sinh tại các vùng trên cả nước gần 8,7 triệu m3. Điều này dẫn đến
tình trạng quá tải của các hệ thống thoát nước và tiếp nhận nước thải tại các thành phố, ảnh
hưởng lớn đến chất lượng các nguồn tiếp nhận nước thải. Đặc trưng của nước thải sinh hoạt
có chứa nhiều chất dinh dưỡng, coliform, các vi khuẩn, dầu mỡ và các chất hoạt động bề mặt.
Công tác thu gom và XLNT sinh hoạt hiện nay còn khá bất cập với tỷ lệ nước thải sinh hoạt
được thu gom và xử lý ở mức thấp. Một số đô thị có hệ thống công trình thu gom và XLNT tập
trung, tuy nhiên, cũng chỉ xử lý được một phần nhỏ. Hiện nay, có rất nhiều công nghệ XLNT
được áp dụng tại Việt Nam, trong đó công nghệ bùn hoạt tính được áp dụng rộng rãi nhất. Bên
cạnh các trạm XLNT tập trung có công suất lớn, hiện nay, một số công nghệ XLNT tại chỗ cho
các hộ gia đình hay các cụm dân cư với công suất nhỏ hơn cũng được nghiên cứu và bước đầu
ứng dụng khá tốt như các mô hình bể BASTAF, bể AFSB, AFSB-F…
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Đối với nước thải y tế, tính đến tháng 3 năm 2017, cả nước có khoảng gần 13.700 cơ sở y
tế với lượng nước thải y tế phát sinh khoảng 150.000 m3/ngày đêm. Trong nước thải y tế, ngoài
những yếu tố ô nhiễm thông thường còn có những chất khoáng và chất hữu cơ đặc thù, các
vi khuẩn gây bệnh, chế phẩm thuốc, chất khử trùng, các dung môi hóa học, dư lượng thuốc
kháng sinh và có thể có các đồng vị phóng xạ được sử dụng trong quá trình chẩn đoán và điều
trị bệnh. Công tác XLNT y tế đã được các cơ sở y tế quan tâm, kết quả XLNT y tế đầu ra đã
được cải thiện. Trong giai đoạn 2011 - 2015, 43,5% cơ sở y tế tuyến trung ương; 64,1% cơ sở
y tế tuyến tỉnh; 66,5% cơ sở y tế tuyến huyện; 13,7% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện
XLNT y tế đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Hiện nay, có 02 hình thức XLNT y tế gồm xử
lý tại chỗ và xử lý theo cụm với nhiều giải pháp công nghệ đã được áp dụng.
Đối với nước thải công nghiệp, lượng phát sinh ngày càng gia tăng cùng với quá trình
công nghiệp hóa đất nước. Đông Nam Bộ được đánh giá là vùng có lượng nước thải công
nghiệp phát sinh lớn nhất cả nước, tiếp đến là vùng ĐBSH. Lượng nước thải công nghiệp phát
sinh có sự dao động lớn giữa các địa phương trên cả nước. Tính chất nước thải công nghiệp có
đặc trưng khác nhau giữa các ngành nghề sản xuất. Hiện nay, nước thải từ các KCN đã được
chú ý kiểm soát và xử lý với tỷ lệ 86% KCN đã có hệ thống XLNT tập trung hoàn chỉnh và đi
vào vận hành, tuy nhiên, việc XLNT của các CCN và các cơ sở sản xuất ngoài KCN còn hạn
chế. Một số cơ sở có lưu lượng thải lớn hơn 1.000m3/ngày đêm đã lắp đặt hệ thống quan trắc
tự động nước thải và truyền số liệu về Sở TN&MT địa phương. Nhiều giải pháp công nghệ đã
được áp dụng để XLNT của các loại hình sản xuất công nghiệp đặc thù.
Nước thải làng nghề là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm môi
trường khá nghiêm trọng tại khu vực nông thôn do chưa được đầu tư xử lý thích đáng. Đã có
một số dự án đầu tư XLNT làng nghề quy mô lớn được triển khai song tỷ lệ nước thải được xử
lý vẫn ở mức thấp, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Các mô hình xử lý ô nhiễm làng nghề mới
mang tính thí điểm, chưa được nhân rộng. Thời gian gần đây, giải pháp XLNT phi tập trung
hay XLNT phân tán (DEWATS) được đánh giá là một trong những giải pháp XLNT phù hợp và
hiệu quả để XLNT làng nghề ở Việt Nam.
Đối với nước thải nông nghiệp, đáng chú ý là nước thải chứa hóa chất BVTV, nước thải
chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, mới chỉ tập trung XLNT chăn nuôi với một số
phương pháp xử lý đang được áp dụng như: phương pháp sinh học (công nghệ bùn hoạt tính,
phân hủy yếm khí, thực vật thủy sinh); phương pháp hóa lý; phương pháp đất ngập nước...
Trong đó, phương pháp sinh học được ứng dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, việc thực hiện trên
thực tế còn nhiều khó khăn, bất cập.
Thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm nguồn nước đang là vấn đề được xã hội quan
tâm. Hậu quả chung là chất lượng môi trường bị suy giảm; cảnh quan môi trường sinh thái bị
thay đổi, thậm chí bị phá hủy; tỷ lệ người mắc các bệnh cấp và mãn tính ngày càng cao; tổn
thất lớn cho các ngành sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm gia tăng
chi phí cho cải tạo, phục hồi môi trường.
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Chương 4. Khí thải
Các nguồn phát sinh khí thải chủ yếu của nước ta gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng
và dân sinh, nông nghiệp và làng nghề, chôn lấp và xử lý chất thải. Việc kiểm soát và xử lý
bụi, khí thải đã được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.
Tuy nhiên việc thực hiện các quy định trong công tác kiểm soát, xử lý bụi và khí thải hiện nay
còn nhiều hạn chế.
Đối với khí thải từ hoạt động giao thông, ngành giao thông vận tải đóng góp khoảng
22,6% tổng lượng phát thải khí nhà kính theo phân ngành năng lượng. Trong đó, xe máy
chiếm tỷ trọng lớn trong sự phát thải các chất ô nhiễm CO, VOC, TSP, còn ô tô con và ô tô
các loại chiếm tỷ trọng lớn trong sự phát thải SO2, NO2 và TSP do đất cát cuốn bay lên từ mặt
đường phố trong quá trình di chuyển. Mặc dù đã có quy định về việc đăng kiểm khí thải, tuy
nhiên, việc kiểm soát các khí thải giao thông đối với các phương tiện giao thông đã đăng ký
còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Hiện chưa có quy định kiểm soát khí thải CO2 gây hiệu ứng
nhà kính đối với các phương tiện giao thông.
Đối với khí thải công nghiệp, các hoạt động được đánh giá là những nguồn gây ô nhiễm
môi trường không khí đáng kể hiện nay bao gồm: khai thác và chế biến than, sản xuất thép, sản
xuất vật liệu xây dựng (xi măng) và nhiệt điện, đặc biệt nhiệt điện than, dầu khí. Khí thải công
nghiệp thường có các chất độc hại, tập trung xung quanh khu vực sản xuất, chế biến. Các
chất độc hại từ khí thải công nghiệp được phân loại thành các nhóm bụi, nhóm chất vô cơ và
nhóm các chất hữu cơ với các chất ô nhiễm phổ biến gồm NO2, SO2, VOC, TSP, các hóa chất
và các kim loại. Trong đó lượng phát thải SO2, NO2 và TSP chiếm phần lớn trong tải lượng các
chất ô nhiễm. Đối với mỗi ngành sản xuất, tùy thuộc vào đặc tính khí thải và thành phần gây
ô nhiễm sẽ có những quy trình công nghệ phù hợp trong đó phương pháp xử lý khí thải phổ
biến hiện nay ở nước ta là phương pháp hấp thụ.
Hoạt động xây dựng; dân sinh; sản xuất nông nghiệp; làng nghề và quá trình chôn lấp, xử
lý CTR cũng là những nguồn làm phát sinh bụi và khí thải. Tuy nhiên, các phương pháp xử lý
khí thải còn đơn giản hoặc chưa có hệ thống xử lý.
Tương tự như CTR và nước thải, bụi và các loại khí thải cũng gây ảnh hưởng không nhỏ
đến chất lượng môi trường cũng như sức khỏe người dân.
Chương 5. Quản lý chất thải: hiện trạng, tồn tại và giải pháp
Quản lý chất thải luôn là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác quản lý môi
trường và nhận được rất nhiều sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Hệ thống chính sách và
văn bản quy phạm pháp luật về quản lý môi trường nói chung, quản lý chất thải nói riêng
đang tiếp tục được sửa đổi, bổ sung và nâng cao tính khả thi ở tất cả các lĩnh vực từ quản lý
CTR, CTNH, nước thải và khí thải. Tuy nhiên, hệ thống văn bản hiện nay vẫn chưa đầy đủ,
còn chồng chéo và chưa được thực thi triệt để.
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Hệ thống tổ chức và phân công trách nhiệm trong quản lý chất thải tiếp tục được kiện
toàn và cụ thể hơn từ cấp Trung ương giữa các Bộ, ngành và địa phương. Tuy nhiên, việc phân
công trách nhiệm còn chồng chéo và một số lỗ hổng nên hiệu quả quản lý chất thải chưa cao.
Vấn đề quy hoạch xử lý chất thải theo vùng đã được triển khai đối với loại hình CTR và
CTNH. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc xây dựng mô hình xử lý CTR liên vùng, liên tỉnh
không phù hợp với công tác quản lý CTR đô thị, mà chỉ phù hợp với công tác quản lý CTNH.
Quá trình triển khai xây dựng các khu xử lý nêu trên còn rất nhiều khó khăn cả về tính khả
thi, tiến độ hoàn thành và vấp phải sự phản đối của người dân địa phương do nguy cơ ô nhiễm
môi trường trong quá trình vận hành. Ở cấp địa phương, hầu hết các tỉnh, thành phố đều đã
lập và phê duyệt quy hoạch quản lý CTR của địa phương mình, đây là một bước tiến lớn so với
giai đoạn trước đó. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể quản lý CTR của các địa phương, rất nhiều
chương trình, dự án về thu gom, xử lý chất thải đã được triển khai, đem lại hiệu quả khá tốt
cho công tác quản lý chất thải tại địa phương.
Trong những năm qua, với mức độ khác nhau, các đô thị, các doanh nghiệp sản xuất kinh
doanh đã có đầu tư cho công tác quản lý chất thải. Một số đô thị đã có những dự án lớn sử
dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn ngân sách để thực hiện các dự án xử lý chất thải, chủ yếu
tập trung là các dự án XLNT đô thị, dự án phân loại rác từ nguồn, thu gom và xử lý CTR...
Mặc dù nguồn tài chính đầu tư cho quản lý chất thải khá đa dạng, tuy nhiên vẫn còn thiếu hụt
nghiêm trọng và chưa cân đối giữa các lĩnh vực. Cơ cấu phân bổ ngân sách đang dành phần
lớn cho hoạt động thu gom và vận chuyển chất thải, do vậy, chi phí dành cho xử lý, tiêu huỷ
chất thải hiện nay là rất thấp. Việc huy động nguồn lực tài chính cho công tác BVMT trên
nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” vẫn còn nhiều khó khăn và chưa đáp ứng yêu
cầu thực tế.
Hoạt động kiểm soát nguồn thải và quan trắc giám sát chất thải tiếp tục được đẩy mạnh.
Các KCN đã thực hiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục để giám sát
nước thải và truyền dữ liệu về cơ quan quản lý môi trường của địa phương. Đối với vấn đề kiểm
soát nguồn nước thải, hiện nay, cả ở cấp quốc gia và tại một số địa phương có các nguồn thải
trọng điểm cũng đang triển khai các chương trình, nhiệm vụ điều tra, thống kê các nguồn thải
để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý và kiểm soát nguồn thải. Tuy nhiên,
hoạt động quan trắc và giám sát khí thải còn khó khăn hạn chế trong quá trình triển khai. Đối
với kiểm soát khí thải, sẽ tập trung vào nguồn khí thải công nghiệp, năng lượng lớn và giao
thông. Công tác quản lý nhập khẩu phế liệu từng bước được điều chỉnh và đã có những kết
quả nhất định.
Xã hội hóa công tác BVMT là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm
được Đảng và Nhà nước từ nhiều năm nay. Hành lang pháp lý thúc đẩy xã hội hóa công tác
BVMT tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung và phát huy hiệu quả. Đến nay, đã có nhiều loại hình
được các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư phát triển vào lĩnh vực môi trường từ nhiều nguồn
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vốn, bước đầu hình thành hệ thống dịch vụ môi trường ngoài công ích. Một số lĩnh vực phát
triển mạnh như: thu gom, vận chuyển rác thải, cơ sở xử lý rác thải; thu gom, vận chuyển CTR
nguy hại; XLNT sinh hoạt tập trung; XLNT sinh hoạt quy mô nhỏ phân tán,…
Một số giải pháp được đề xuất để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý chất thải bao gồm:
Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và tăng cường hiệu lực tổ chức giám sát; Kiểm soát và
hạn chế các nguồn thải; Điều chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm về BVMT
cho phù hợp với tình hình thực tế; Quy hoạch và lựa chọn các công nghệ xử lý chất thải phù
hợp; Tăng cường và đa dạng hoá nguồn đầu tư tài chính; Đẩy mạnh nâng cao nhận thức và
huy động sự tham gia của cộng đồng.
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