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Ước tính thành phần CTR sinh hoạt (% theo trọng lượng)

[World Bank 2018]



Quy trình thu gom chất thải điển hình

[World Bank 2018]



Chôn lấp – Lạc hậu, kém hiệu quả

Đa số các bãi chôn lấp ở Việt Nam là lộ thiên (chỉ có
30% được xem như hợp vệ sinh, có lớp che phủ hàng
ngày, 36% có lớp lót đáy), không có máy đầm nén, 
không có hệ thống thu gom khí, xử lý nước rỉ rác hay 
quan trắc môi trường.

▪ Tốn nhiều đất và không gian.

▪ Vẫn cần quản lý và bảo trì ngay cả sau khi đóng cửa.

▪ Nước rỉ rác và nguy cơ ô nhiễm nước, đất.

▪ Ô nhiễm không khí (methane).

▪ Rủi ro về sức khỏe, động vật mang mầm bệnh (ruồi, 
gián, chuột…).



Vấn đề của nhà máy xử lý từ bãi chôn lấp
• Đối với công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh thu hồi khí mêtan, điển hình phải kể đến dự 

án Nhà máy rác Đa Phước tại TP.HCM. Theo thiết kế và theo cam kết trong hợp 

đồng, đây là nhà máy phân loại, tái chế, làm phân bón compost và tận dụng khí mê-

tan thải từ bãi chôn lấp để phát điện. Sau chục năm, đến nay [3/2019], không có 1 

kg phân compost nào, không 1Kw điện nào được sản xuất tại nhà máy. 

• Tương tự, một loạt các nhà máy ở Hà Nam, Thừa Thiên - Huế sử dụng công nghệ 

này (chôn lấp hợp vệ sinh thu hồi meetan) nhưng đến nay chỉ là những bãi chôn lấp 

nhếch nhác, bừa bãi, đốt thiêu hủy ống khói khói đen ngụt trời.

❖Sở dĩ các công nghệ này vào Việt Nam không đạt hiệu quả như mong muốn là do 

rác chưa được phân loại.

▪

[Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/xu-ly-rac-thai-can-cong-nghe-dac-thu-240015.html] 



Các bãi chôn lấp rác ở Tp.HCM

[tuoitre.vn]

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và môi trường, 

trên địa bàn TP.HCM hiện có 3 khu xử lý rác đã 

ngưng hoạt động. 

1. Khu xử lý rác Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) 

với diện tích chôn lấp 20ha, khối lượng chôn 

lấp hơn 10,8 triệu tấn đã ngưng tiếp nhận từ 

năm 2002.

2. Khu xử lý rác Gò Cát (Q.Bình Tân), diện tích 

chôn lấp 17,5ha, khối lượng chôn lấp 5,6 triệu 

tấn và ngưng tiếp nhận rác từ năm 2007.

3. Khu xử lý rác Phước Hiệp (huyện Củ Chi), 

tổng diện tích 48ha, tổng khối lượng chôn lấp 

hơn 8,2 triệu tấn. 

❖ Hiện tại, bãi rác Đa Phước – Tp.HCM, 

tiếp nhận 5700 tấn rác/ngày. 



Các Bãi Chôn Lấp ở Việt Nam

[World Bank 2018]
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Sản xuất phân compost
▪ Phần lớn các cơ sở phân

compost thế hệ đầu 20 năm qua
sản xuất phân từ nguồn hỗn
hợp.

▪ Hiện tại đã có những nỗ lực sản
xuất phân hữu cơ chất lượng
cao từ nguồn được phân loại

▪ Chất thải sinh hoạt hữu cơ từ
các hộ gia đình có thể được sử
dụng để sản xuất phân hữu cơ
trong tương lai nếu việc phân
loại tại nguồn được áp dụng, dù
đây là một thách thức.

▪ Có thể bắt đầu với việc thu gom
lượng chất thải hữu cơ lớn từ
các chợ, nhà hàng và khách sạn
sẽ dễ dàng hơn.

[World Bank 2018]

Phân hữu cơ chất lượng thấp làm 

từ rác hỗn hợp – với hàm lượng 

tạp chất cao.

Phân hữu cơ chất lượng cao làm

từ chất thải rắn sinh hoạt được

phân loại tại nguồn ở Hải Phòng.



Đốt rác

▪ Đốt rác lộ thiên gây ô nhiễm
không khí, ảnh hưởng đến
sức khỏe người dân.

▪ Lò đốt rác gia đình chi phí thấp 200.000 – 1,5 triệu VNĐ phổ
biến ở nông thôn Việt Nam. 

▪ Nguy cơ phát thải dioxin cao nếu đốt các loại nhựa có thành 
phần chứa clo, nhất là nhựa PVC.



Lò đốt rác

Lò đốt rác sinh hoạt dùng không khí tự nhiên (không dùng xăng, dầu), công nghệ Nhật Bản, 
vận hành bằng chính rác thải để tạo ra nhiệt, quá trình qua 2 lần đốt để xử lý khí thải. 

Công suất 5-12 tấn rác/ngày. Chi phí lò đốt khoảng 2-3 tỉ VNĐ. 



Lò đốt rác – Bài học từ Nhật Bản

“Tôi có thể nói thẳng là hầu hết lò đốt rác thải ở Việt Nam đều thải dioxin”, ông Lê Kế Sơn, 

Giám đốc Dự án “Xử lý dioxin tại các vùng ô nhiễm nặng ở Việt Nam” cho biết [2017]. Lý 

do là phần lớn các lò đốt rác thải công nghiệp, lò đốt y tế hiện nay đều sử dụng công nghệ 

lạc hậu.

Công nghệ lò đốt rác thải cỡ nhỏ hiện đã lỗi thời. Tại nhiều nước châu Âu cũng như một số

nước châu Á, công nghệ này không được khuyến khích hoặc đã bị cấm sử dụng. Trên thế

giới cũng đã có nhiều bài học về ô nhiễm chất dioxin do sử dụng tràn lan lò đốt rác thải, 

điển hình là thủ đô Tokyo của Nhật Bản. 

Việc Nhật Bản lắp đặt và sử dụng gần 2.000 lò đốt rác thải, chưa kể lò đốt rác công nghiệp

cỡ nhỏ, đã phát thải ra môi trường gần 40% lượng dioxin trên toàn thế giới. Đến nay, Nhật

Bản vẫn đang phải tìm biện pháp giải quyết những hậu quả nghiêm trọng về ô nhiễm môi

trường từ việc đầu tư tràn lan các lò đốt rác thải trên.

[tienphong.vn; moitruongdothidanang.com; ]



Nhà máy điện rác tại Việt Nam

▪ Năm 2017, nhà máy xử lý rác sinh hoạt phát điện Cần Thơ (sử dụng nhiên liệu xăng dầu
và khí gas) có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng chính thức đi vào hoạt động. Ban đầu
có những than phiền về lượng tro bay gần đầy kho chứa và khiến thành phố và nhà máy 
phải tìm phương án để giải quyết [3/2019]. 8/2019 Báo Tuổi Trẻ thông tin nhà máy với 
công suất xử lý 400 tấn/ngày và phát điện khoảng 150.000 kWh (tương đương 60 triệu 
kWh/năm) hòa vào lưới điện quốc gia. Hiện rác được thu gom của Cần Thơ này (khoảng 
600 tấn/ngày) đều được xử lý. Tro xỉ lò đốt (khoảng 20 tấn/ngày) làm vật liệu xây dựng.

❖Tp.HCM cuối năm khởi công 3 nhà máy đốt rác phát điện

▪ Ngày 28/8/2019, Công ty Vietstar đã khởi công dự án nhà máy đốt rác phát điện tại Khu
liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc (Củ Chi, TP.HCM). Tổng vốn đầu tư cho dự án này là 
400 triệu USD, dây chuyền vận hành theo công nghệ Đức. Ngân sách TP phải trả tiền xử 
lý rác cho Vietstar là 546.166 đồng (gồm cả 10% thuế). Ngoài ra, Vietstar sẽ được hưởng 
trọn phần điện được bán lên lưới với giá 10,05 cent/kWh (khoảng 2.114 đồng/kWh) với
công suất phát điện lên đến 35MW.

▪ Ngoài ra Công ty Tâm Sinh Nghĩa và công ty Tasco cũng đang đầu tư xây dựng nhà máy
xử lý rác theo công nghệ đốt rác phát điện tại Tp.HCM.

[tuoitre.vn]



Giải pháp xanh cho rác



Công nghệ cơ sinh
(MBT – Mechanical 
Biological Treatment)

▪ Xử lý cả rác hỗn hợp

▪ Dạng module kín, cơ
giới và tự động hóa, 
không phát tán mùi
và nước rỉ rác.

[Cty Thủy lực Máy]



Công nghệ MBT-CD08

▪ Có thể tiếp nhận chất thải sinh hoạt hỗn hợp. Quy trình giảm kích thước ban đầu và phân 

loại phần mịn và phần thô.

▪ Phần mịn thường chứa nhiều chất hữu cơ sẽ trải qua quá trình xử lý hiếu khí hoặc kị

khí (hoặc kết hợp). Sau đó thường được tách loại tiếp tạp chất (nam châm, tách mái dốc

ngược, …). Sản phẩm chính là phân hữu cơ có thể được sử dụng trong nông nghiệp nếu

đáp ứng các tiêu chuẩn. Nếu chất lượng quá thấp, phân hữu cơ có thể được sử dụng như 

một phần của vật liệu che phủ hàng ngày và cuối cùng cho bãi chôn lấp.

▪ Phần chất thải thô thường chứa nhiều nhựa, gỗ, giấy... (sàng, nam châm, tách mái dốc 

ngược, …). Sau khi phân tách tiếp phần này sẽ được sử dụng để sản xuất RDF (Refuse-

derived fuels) làm nhiên liệu trong các nhà máy biến rác thải thành năng lượng hoặc được 

đốt cùng với nhiên liệu truyền thống trong các nhà máy xi măng. 

▪ Phần chất thải có thể tái chế (kim loại, thủy tinh…) được xử lý tiếp tại cơ sở tái chế.

[truyenthongkhoahoc.vn]



Công nghệ MBT-CD08

Các sản phẩm hữu ích như gạch không nung, 

viên nhiên liệu đốt, dầu PO… được sản xuất sau 

khi xử lý rác bằng công nghệ MBT-CD.08

MBT-CD08 đang được triển khai tại KCN Đồng 

Văn (Hà Nam); Sơn Tây, Hà Nội; Côn Đảo (Bà 

Rịa – Vũng Tàu); huyện Di Linh (Lâm Đồng); 

huyện Yên Định (Thanh Hóa); huyện Yên Phong 

(Bắc Ninh). 

▪ Phân loại ra 3 dòng vật chất trong rác thải hỗn 

hợp: Các vật chất cháy được, các vật chất không 

cháy và các vật chất kim loại, rác độc hại…

▪ Tái chế và tái tạo thành các sản phẩm như: Viên 

nhiên liệu RDF (cho các nồi hơi công nghiệp); Viên 

gạch không nung (cho các công trình xây dựng dân 

dụng đơn giản); Kim loại như sắt, đồng, nhôm..., 

các vật chất độc hại như pin, ắc quy... được tập 

trung chở đi xử lý....

▪ Đã triển khai hiệu quả tại Nhà máy xử lý rác thải 

Sông Công (Thái Nguyên) công suất 50 tấn/ngày

với diện tích 2ha, tổng đầu tư 35,2 tỉ. 



Xử lý rác hữu cơ bằng côn trùng

❖ Ruồi Lính Đen (Sâu Canxi)

▪ Vô hại, không mang mầm bệnh
như ruồi nhà.

▪ Ấu trùng sinh trưởng nhanh, 
phàm ăn.

▪ Dễ nuôi, ít tốn chi phí. 

▪ Ăn rau củ quả thối, trái cây, 
phân động vật…

▪ Tận dụng làm thức ăn gia súc, 
xử lý rác thải và sử dụng phân
để bón cho cây.

▪ 1 ấu trùng ruồi ăn 25 – 500mg 

thức ăn tươi/ ngày.

▪ 40 kg phân heo tươi có thể

được xử lý với 1 m vuông ruồi

lính đen trong 1 ngày.

Phân ruồi lính đen giàu 

dinh dưỡng và nhiều lợi 

khuẩn, giúp cải tạo đất

[Trangtraicontrung.com]



Xử lý rác hữu cơ bằng côn trùng

❖ Trùn Quế

▪ Phân sạch rất tốt cho cây và cải tạo đất. 

▪ Xử lý rác thải hữu cơ tạo ra trùn quế, mang
lại giá trị kinh tế cao.

❖ Giun Đất

▪ 100-200g giun xử lý > 300 kg rác hữu cơ/ngày. 

▪ Phân từ rác hữu cơ có thể bón cho cây.

▪ Giun còn là thức ăn giàu dinh dưỡng cho gà, vịt.

[Trangtraicontrung.com]



Chuyển hóa nhựa thành diesel

[wastetireoil.com]

Nhiệt phân chất thải nhựa với xúc tác kim loại tạo ra dầu nhiên liệu



Tạo nhựa chất lượng cao từ nhựa rác

[chalmers.se; cesti.gov.vn]

Gs. Henrik Thunman, trưởng

nhóm nghiên cứu tại Đại học

Công nghệ Chalmers, Thụy

Điển.

▪ Mô hình tái chế nhựa hiện nay có xu hướng theo hình thức “phân cấp

chất thải”, nhựa bị phân hủy nhiều lần, xuống chất lượng thấp hơn

trước khi được đốt để thu hồi năng lượng.

▪ Tháng 10 năm 2019, các nhà nghiên cứu Đại học Công nghệ

Chalmers, Thụy Điển đã phát triển được một quy trình hiệu quả (với

khoảng 850 độ C và tốc độ gia nhiệt cũng như thời gian ổn định phù

hợp) để phân hủy mọi loại chất thải nhựa xuống mức phân tử. Sau đó,

các khí tạo thành được biến đổi thành nhựa mới có chất lượng tương

tự như nhựa ban đầu. Quy trình mới được áp dụng cho tất cả các loại

nhựa phát sinh từ hệ thống chất thải, bao gồm cả những loại chất thải

trước đây đã được lưu trữ tại bãi chôn lấp hoặc trên biển.

▪ Yếu tố làm cho quy trình trở nên khả thi để sử dụng nhựa đã thu thập

và phân loại trong các nhà máy hóa dầu quy mô lớn, đó là thu gom đủ

khối lượng vật liệu, các nhà máy này cần khoảng 1-2 triệu tấn nhựa

thải được phân loại hàng năm để chuyển đổi.



▪ Một công ty ở Áo đã phát 

triển một giải pháp công 

nghệ cao, sử dụng 

enzym một loại nấm để 

tái chế nhựa PET.

▪ Dưới tác động của 

enzym, nhựa PET sẽ bị 

phân huỷ thành phân tử 

và sau đó có thể dễ dàng 

chuyển đổi lại thành 

nhựa chất lượng cao.

[Zing; moitruong.com.vn]



Sinh vật ăn nhựa

▪ Từ lâu các nhà khoa học đã tìm kiếm tác nhân sinh học giúp phân 

hủy hiệu quả cấu trúc dẻo dai và chắc chắn của PET nhưng chỉ 

tìm thấy vài loại nấm phân hủy một phần nhựa (Áo).

▪ 2016: Hunsuke Yoshida cùng các cộng sự thuộc Viện Công Nghệ

Tokyo, Nhật Bản phát hiện ra loài vi khuẩn mới tiết ra enzyme 

phân hủy nhựa PET.

▪ 2017: Morgan Vague, một nữ sinh viên Mỹ, đã thử nghiệm 300 

chủng vi khuẩn và tìm ra 3 loại vi khuẩn tạo ra enzyme phân hủy

chất dẻo và 1 chủng trong đó có khả năng phân hủy PET.

▪ 2017: Federica Bertocchini, nhà khoa học Tây Ban Nha phát hiện

ra loài giun sáp (sống trên sáp ong) có thể ăn nhựa (hình bên). 

Giun sáp là thức ăn lý tưởng cho nhiều loài động vật. 



Áp dụng EPR cho quản lý chất thải rắn:

▪ Giảm nhẹ gánh nặng tài chính lên ngân

sách nhà nước, chuyển một phần trách

nhiệm cho các nhà sản xuất.

▪ Gia tăng tỷ lệ thu hồi, tái chế chất thải và

giảm áp lực trong xử lý chất thải rắn.

▪ Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và

nhiều nước khác đều đã có những luật,

pháp lệnh, quy định về EPR cho các loại

hình chất thải như chất thải bao bì, chất thải

điện, điện tử, chất thải pin, ắc-quy, phương

tiện giao thông cũ sau sử dụng, v.v...

EPR - Cơ chế mở rộng (hay tăng cường) trách

nhiệm của nhà sản xuất (còn gọi là Product

Stewardship) là giải pháp lồng ghép các chi phí về

môi trường trong suốt vòng đời sản phẩm vào giá

thành của sản phẩm, thông qua việc bắt buộc các

nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm thu gom, xử lý

các sản phẩm sau khi thải bỏ.

[Isponre.gov.vn, moitruongachau.com]



Na Uy tái chế 97% chai nhựa

▪ Na Uy hiện là quốc gia đi đầu thế giới trong phong trào 

tái chế chất thải nhựa. 

▪ Vòng đời của một số chai nhựa ở Na Uy có thể lên tới 

50 lần tái chế. 

▪ Phí mua chai nhựa: Người tiêu dùng khi mua các loại 

nước uống đóng chai, họ sẽ phải trả tiền cho cả chai 

nhựa nữa (3000 – 7000 VNĐ). Nhưng số tiền này sẽ

được nhận lại, nếu người tiêu dùng mang chai nhựa 

dùng xong đến quét mã vạch và đổi ở một máy thu 

chai tự động, các cửa hàng tạp hóa hoặc trạm xăng, 

nơi họ sẽ nhận lại tiền mặt hoặc được tích điểm cho 

lần mua sắm tiếp theo.



Đốt rác thu điện – WtE/ EfW

Singapore có 4 nhà máy thu điện từ rác. Nhiệt từ quá trình đốt sản sinh 

hơi, giúp đẩy máy phát turbine và tạo ra điện. Khói từ quá trình này sẽ 

được lọc kỹ để loại bỏ các chất gây hại trước khi xả ra ngoài.

Nhà máy đốt rác thu điện

Toshima ở Tokyo, Nhật Bản



Thụy Điển xử lý 99% rác thải

▪ Lượng rác thải cần phải chôn lấp ở Thuỵ Điện chỉ chiếm khoảng 1%. Còn lại, 47% được tái chế và 

52% được đốt để sản xuất nhiệt và điện.

▪ 50% lượng điện năng tiêu thụ của Thuỵ Điển đến từ năng lượng tái tạo. Họ thiết lập mạng lưới đốt 

rác để thu lại nguồn điện (hệ thống sưởi ấm), hoà vào mạng điện Quốc gia.

▪ Để đáp ứng “nhu cầu về rác” rất lớn này, người dân Thuỵ Điển đã và đang thực hiện theo một quy 

trình phân loại rác rất khoa học, kể từ những năm 1970. Tuy nhiên lượng rác trong nước vẫn không 

đủ, Thuỵ Điển còn phải “nhập khẩu” rác từ các nước khác (được các nước trả tiền). 



Công nghệ Plasma

▪ Công nghệ plasma đảm bảo không còn các chất dioxin, furan vì 

được đốt trong lò với nhiệt độ tới 1700-1800 độ C. 

▪ Công nghệ Plasma thường chỉ được dùng cho xử lý các chất thải 

độc và cực độc như: các hóa chất từ các vũ khí hóa học, các đầu 

đạn bẩn, các loại vũ khí sinh hóa cần phải tiêu hủy, các chất thải 

rắn y tế, các hợp chất Fenon và Cyanua từ công nghiệp hóa 

chất, chất thải phóng xạ... Do giá đầu tư cao, nên việc ứng dụng 

công nghệ Plasma vào xử lý chất thải sinh hoạt mới chỉ xuất hiện 

lẻ tẻ ở các nước phát triển như: Mỹ, Israel, Đức, Nhật.

▪ Lợi ích: tiết kiệm thời gian công sức do không cần khu phân loại, 

xử lý nước rỉ rác, không gây mùi hôi, không thải các khí thải độc 

NOx; H2S, Dioxin và Furan, và còn phát điện.

[petechcorp.com]

https://petechcorp.com/en/plasma-incinerator/


Công nghệ Plasma ở Việt Nam

▪ Tháng 9/2019, các nhà khoa học tại Viện công nghệ VinIT đã thử nghiệm thành công 

công nghệ plasma xử lý rác. 

▪ Các chuyên gia của Viện công nghệ VinIT đã cải tiến kỹ thuật và công nghệ buồng đốt 

plasma, chế độ đốt plasma rác thải rắn sinh hoạt trên nền C và H ở nhiệt độ cao và các 

kỹ thuật tiên tiến liên quan tới điều khiển dòng plasma, chu trình hóa lý tối ưu xử lý chất 

thải rắn tạo khí Syngas cho phát điện. Những cải tiến kỹ thuật quan trọng này không chỉ 

giúp tối ưu hóa các quá trình phân tách và hóa khí plasma, đảm bảo các yêu cầu khắt 

khe nhất về môi trường mà còn làm giảm giá thành trang thiết bị và công nghệ đáng kể 

nhằm phù hợp với rác thải sinh hoạt của Việt Nam.

▪ Công nghệ Plasma sau cải tiến sẽ được ứng dụng vào Nhà máy điện rác Plasma, là dây 

chuyền công nghệ khép kín gồm hai phần: nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt bằng 

công nghệ hóa khí plasma tạo ra khí Syngas (hỗn hợp khí CO, H2, CO2, H2O) và nhà 

máy nhiệt điện khí dùng Syngas từ lò đốt plasma để chạy máy phát điện.

[vtv.vn; vinit.com]

https://petechcorp.com/en/plasma-incinerator/


[Zing; moitruong.com.vn]

▪ Bỉ có tỷ lệ tái chế, tái sử dụng

rác thải luôn trên 80%,  sử

dụng hai quy trình Ecolizer và

Sự kiện xanh để quản lý rác

thải ngay tại nguồn. 

▪ Ecolizer giúp các nhà sản

xuất tính toán tác động của

sản phẩm đối với môi trường

ngay từ khi sản phẩm mới ở 

khâu thiết kế.

▪ Sự kiện xanh cũng là hệ

thống công nghệ số tương tự, 

cho phép các nhà tổ chức sự

kiện tính toán được tác động, 

rác thải từ những sự kiện của

họ đến hệ sinh thái.



Đô thị không rác – giải pháp từ Viện Kinh Tế Xanh

▪ Phân loại rác tại nguồn.

▪ Hệ thống thu gom.

▪ Sử dụng vi sinh hóa giải mùi hôi.

▪ Hệ thống cảm ứng khi rác đầy có người
đến thu.

▪ Cơ chế phun vi sinh phân rã cặn ở bồn rửa
chén, không còn rác thải ra sông ngòi.

▪ Nhà máy xử lý vi sinh nhỏ gọn, công suất
lớn, đưa rác vào bể vi sinh, thu hồi khí đốt
và tạo ra phân bón hữu cơ.



Kết luận

▪ Điểm chung của những quốc gia xử lý 
rác hiệu quả đều xuất phát từ ý thức 
của người dân tự giác và có trách 
nhiệm cao với việc phân loại rác. 

▪ Phân loại rác tốt ngay từ nguồn hộ gia
đình sẽ giảm chi phí và giúp ích cho hệ
thống tái chế được hiệu quả.

▪ Hệ thống IT quản lý tài nguyên tích hợp
bắt đầu với thiết kế sản phẩm với vòng
đời thân thiện môi trường.

▪ EPR và chính sách thu phí bao bì, chai 
nhựa.

▪ Công nghệ tích hợp, thân thiện môi
trường với vi sinh, MBT, đốt plasma.

Trong nền kinh tế tuần hoàn, nhà sản xuất chú

trọng kéo dài thời hạn và tận dụng tối đa giá trị sử

dụng của tài nguyên, quản lý và tái tạo những sản

phẩm và tài nguyên này vào cuối vòng đời sử dụng.

[tapchitaichinh.vn]




