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CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KỸ THUẬT QUẢN LÝ CHẤT
THẢI RẮN SINH HOẠT
1.1 SỰ HÌNH THÀNH CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
Nguyên vật liệu

Chế biến

Thu hồi và tái chế

Chất thải

Chất thải

Chế biến lần 2

Tiêu thụ

Thải bỏ

Hình 1.1 Sự hình thành chất thải rắn
Ghi chú:
Nguyên vật liệu, sản phẩm, và các thành phần thu hồi và tái sử dụng
Chất thải
Chất thải rắn sinh hoạt sinh ra từ hoạt động hàng ngày của con người. Rác sinh hoạt thải
ra ở mọi nơi mọi lúc trong phạm vi thành phố hoặc khu dân cư, từ các hộ gia đình, khu
thương mại, chợ và các tụ điểm buôn bán, nhà hàng, khách sạn, công viên, khu vui chơi
giải trí, các viện nghiên cứu, trường học, các cơ quan nhà nước…
Cuộc cách mạng về công nghiệp đã mang lại nhiều lợi ích cho con người như nâng cao
mức sống, công tác phục vụ ngày càng tốt hơn, nhưng đồng thời cũng sinh ra một lượng
chất thải rắn khá lớn. Những năm đầu của thập kỷ 80, chất thải rắn công nghiệp đặc biệt
là chất thải độc hại đã trở thành vấn đề môi trường đang được quan tâm hàng đầu. Cho
đến những năm 1990, khi các thông tin khoa học đang trình bày các vấn đề có thể xảy ra
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thì chất thải rắn đã liên tục gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và nhiều nước đã phải đầu
tư không nhỏ để giải quyết vấn đề này bằng các chương trình môi trường đặc biệt.
1.2 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
1.2.1 Cơ cấu và sơ đồ tổ chức quản lý chất thải rắn đô thị
Quản lý chất thải rắn là vấn đề then chốt của việc đảm bảo môi trường sống của con
người mà các đô thị phải có kế hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn thích hợp mới có thể
xử lý kịp thời và có hiệu quả. Một cách tổng quát, các hợp phần chức năng của một hệ
thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt được minh hoạ ở hình 1.2
Sơ đồ tổng thể của hệ thống quản lý chất thải rắn ở một số đô thị lớn ở Việt Nam được
trình bày ở hình1.3
Nguồn phát sinh chât thải

Gom nhặt, tách và lưu
trữ tại nguồn

Thu gom

Trung chuyển và
vận chuyển

Tách, xử lý và
tái chế

Tiêu huỷ

TS: Nguyễn Trung Việt
TS: Trần Thị Mỹ Diệu
© Copyright 2016 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.

1-2

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG
TẦM NHÌN XANH

Add: 100 – 102 Điện Biên Phủ, Q1
Tel: (08) 38279706 - Fax: (08) 38279707
www.gree-vn.com

GREE

GREEN EYE ENVIRONMENT

Hình1.2 Những hợp phần chức năng của một hệ thống quản lý chất thải rắn.
1.2.2 Nhiệm vụ của các cơ quan chức năng trong hệ thống quản lý chất thải rắn ở
moat số đô thị lớn ở Việt Nam.
Bộ Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường chịu trách nhiệm vạch chiến lược cải thiện môi
trường chung cho cả nước, tư vấn cho Nhà nước trong việc đề xuất luật lệ chính sách
quản lý môi trường quốc gia.
Bộ xây dựng hướng dẫn chiến lược quản lý và xây dựng đô thị, quản lý chất thải.
Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, sở Khoa Học Công
Nghệ Và Môi Trường và sở Giao Thông Công Chính thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi
trường đô thị, chấp hành nghiêm chỉnh chiến lược chung và luật pháp chung về bảo vệ
môi trường của Nhà nước thông qua việc xây dựng các quy tắc, quy chế cụ thể trong việc
bảo vệ môi trường của thành phố.
Công ty môi trường và đô thị là cơ quan trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ xử lý chất thải rắn,
bảo vệ vệ sinh môi trường theo nhiệm vụ của sở Giao Thông Công Chính giao.

Bộ khoa học công nghệ
và môi trường

Bộ xây dựng

Sở GTCC

UBND thành phố

Sở khoa học công nghệ
và môi trường

Công ty môi trường đô
thị
Chiến lược,
đề xuất luật
pháp loại bỏ
chất thải

UBND cấp
dưới

Thu gom, vận chuyển
Xử lý, tiêu huỷ

Chất thải rắn

Quy tắc,
quy chế
loại bỏ
chất thải

Cư dân và khách vãn lai(nguồn
tạo ra chất thải rắn)
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Hình 1.3: Sơ đồ hệ thống quản lý chất thải ở một số đô thị lớn ở Việt Nam.
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