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Quốc tế nỗ lực chung tay
chống ô nhiễm chất thải
nhựa tại Việt Nam
ưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, vừa qua, tại

Quản lý rác thải đô thị
bền vững dựa vào
cộng đồng

H
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“Quy tắc ứng xử về chống ô nhiễm chất thải nhựa”.

Nẵng tổ chức Hội thảo Quản lý rác thải đô thị bền vững:

Hoạt động này nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững

Phân loại, thu gom và tái sử dụng rác thải dựa vào cộng

tại Việt Nam.

đồng. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là

Hà Nội, 41 đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã ký

ừa qua, Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Cộng

đồng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Đà

Hiện mỗi năm, trên toàn thế giới có 300 triệu tấn

một trong số những quốc gia có lượng phát sinh chất thải

nhựa được sản xuất, trong đó một nửa được tạo thành

rắn cao. Tại TP. Đà Nẵng, vào mùa cao điểm du lịch, sau mỗi

các sản phẩm dùng một lần (túi mua hàng, chai, cốc,

ngày bãi biển trở thành “bãi rác”. Hiện nay, trên 80% rạn

ống hút...), đồng thời mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn

san hô của thành phố Đà Nẵng đang ở tình trạng rất xấu,

rác thải nhựa được đổ vào các đại dương trên toàn

rác thải là một trong những nguyên nhân chính gây nguy

cầu. Trong đó, Việt Nam đứng thứ 4 trong số 5 quốc

hại cho rạn san hô và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, việc

gia có nhiều rác thải nhựa đổ ra đại dương (các quốc

tổ chức thu gom, xử lý chất thải rắn chưa được các cấp

gia khác gồm: Trung Quốc, Indonesia, Philippines và

chính quyền quan tâm đầu tư. Nhất là ý thức nhận thức của

Srilanka). Lễ ký “Quy tắc ứng xử về chống ô nhiễm chất

bộ phận cộng đồng về bảo vệ môi trường còn thấp.

thải nhựa” nằm trong khuôn khổ chiến dịch vận động

Các đại biểu đều nhấn mạnh tầm quan trọng của

chống ô nhiễm chất thải nhựa do Đại sứ quán Canada

cộng đồng trong việc thực hiện hạn chế phát thải chất

tại Việt Nam khởi xướng, nhằm nâng cao nhận thức về

thải rắn. Cụ thể, đối với các dự án ưu tiên như: thí điểm

những tác động tiêu cực của ô nhiễm chất thải nhựa,

phân loại rác thải tại nguồn, người dân là chủ thể; sản

đồng thời vận động thay đổi - ở cấp độ hành vi, thể

xuất phân hữu cơ tại cộng đồng; hạn chế sử dụng túi

chế và chính sách - giúp giảm thiểu chất thải nhựa ở

nilon…

Việt Nam.

NGUYỆT ANH
TRẦN BẢN

Triển khai Dự án nâng cao chất lượng xử lý nước thải phi tập trung
Dự án thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt tại Hưng Yên
thông qua chuyển giao kỹ thuật công nghệ Johkasou Nhật
Bản tại Trường mầm non Đình Dù (Văn Lâm) và Khu đô thị
Ecopark (Văn Giang) nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước
thải sinh hoạt, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nước
thải gây ra. Theo đó, Johkasou là công nghệ tiên tiến tại
Nhật Bản trong lĩnh vực phân tách xử lý nước thải, sử dụng
các vi sinh vật để phân hủy các thành phần ô nhiễm trong
nước thải. Ưu điểm của Johkasou là có thể xử lý nước thải
nhiều quy mô khác nhau từ hộ gia đình đến các cụm dân cư
nơi không có hệ thống xử lý tập trung, giá thành thấp và
gày 29/5/2018, tại khu đô thị Ecopark, dưới sự hỗ trợ của

N

thời gian lắp đặt ngắn, chủ yếu được chôn ngầm dưới mặt

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), UBND tỉnh

đất. Dự án có tổng kinh phí thực hiện là 908.730 USD. Với

Hưng Yên, Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển

100% kinh phí thực hiện Dự án từ vốn viện trợ phi chính phủ

khai dự án nâng cao chất lượng xử lý nước thải phi tập trung

nước ngoài không hoàn lại.

thông qua việc giới thiệu công nghệ Johkasou Nhật Bản.
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Ông Trần Văn Lượng - Cục trưởng Cục KTAT & MTCN phát biểu tại Hội thảo

Giải bài toán

RÀO CẢN

trong tiêu thụ tro, xỉ

THANH TÚ

Vi t Nam có h n 20 nhà
máy nhi t đi n, hàng n m
th i ra l ng tro x r t l n,
t o ra nhi u ti m n ng cho
s n xu t v t li u xây d ng.
Tuy v y, vi c gi i quy t x
lý, tiêu th tro x còn ch m
và g p nhi u khó kh n,
v ng m c, khi n l ng tro
x t n d t i các nhà máy
nhi t đi n ngày càng l n,
nh h ng x u t i môi
tr ng. Vì th , tháo g rào
c n đ đ y m nh tiêu th
tro, x m t cách b n v ng và
thân thi n v i môi tr ng là
v n đ đ t ra hi n nay.
2



   

TRO XỈ KHÔNG LÀ VẬT LIỆU
NGUY HẠI
Báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn
và Môi trường công nghiệp (Bộ Công
Thương) cho biết, lượng tro, xỉ phát
sinh hàng năm của các nhà máy
Nhiệt điện là hơn 12 triệu tấn, tập
trung chủ yếu khu vực miền Bắc
(chiếm 60%), miền Trung (chiếm
21%) và miền Nam (chiếm 19%). Tuy
vậy, việc tiêu thụ, tro, xỉ đạt tỷ lệ còn
thấp, năm 2017, chỉ tiêu thụ được 4
triệu tấn. Nguyên nhân là do các
chính sách pháp luật trong lĩnh vực
này còn bất cập, thiếu các ưu đãi về
thuế để tạo chênh lệch giá giữa sản
phẩm gạch nung với gạch không
nung, vì thế các doanh nghiệp chưa
mặn mà đầu tư vào xử lý tro, xỉ. Đặc
biệt, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT

   

của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã
đưa tro bay và bụi lò hơi có dầu từ
các nhà máy nhiệt điện than vào
danh mục chất thải nguy hại. Bên
cạnh đó, thị trường vẫn còn thói
quen sử dụng vật liệu xây dựng
truyền thống, trong khi, lại thiếu hệ
thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia cho xử lý, sử dụng tro,
xỉ trong sản xuất vật liệu xây dựng.
Tại Hội thảo Quản lý, vận chuyển,
xử lý và tiêu thụ tro xỉ của các nhà
máy nhiệt điện một cách bền vững
và thân thiện với môi trường, do Cục
Kỹ thuật an toàn và Môi trường công
nghiệp (Bộ Công Thương) tổ chức,
nhiều chuyên gia và doanh nghiệp
đề nghị, không nên đánh đồng tất cả
tro - xỉ nhiệt điện đều là chất thải
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nguy hại. Bởi quy định này khiến các
nhà máy phải tốn kém thêm nhiều
kinh phí phân tích thành phần tro, xỉ
mà kết quả phân tích cho thấy đều
thấp hơn ngưỡng chất thải nguy hại
quy định. Bên cạnh đó, không nên
quy định “cứng” chỉ cấp diện tích bãi
thải tối đa 2 năm, hay không nên bắt
buộc Bộ Công Thương phải hướng
dẫn và phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ
tro - xỉ mà nên để các nhà máy nhiệt
điện chủ động tự lập và phê duyệt.

THỰC HIỆN NHIỀU GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRO XỈ
Theo PGS. TS. Bạch Đình Thiên,
Viện Nghiên cứu ứng dụng vật liệu xây
dựng nhiệt đới, nếu xử lý tốt tro, xỉ,
hàng năm có thể tiết kiệm hàng chục
triệu tấn khoáng sản, hàng trăm ha
diện tích làm bãi chứa và quan trọng
hơn là xử lý cơ bản ô nhiễm môi
trường chất thải rắn từ các nhà máy
Nhiệt điện, đảm bảo phát triển bền
vững, thân thiện với môi trường. Ông
Nguyễn Hữu Phiên, Giám đốc Công ty
Nhiệt điện Duyên Hải cho biết, hiện tại
nguyên liệu cho nhu cầu san lấp mặt
bằng rất lớn, trong khi đất, cát ngày
càng hiếm, nên rất mong có quy định

tiêu chuẩn cho phép dùng tro - xỉ nhiệt
điện để làm vật liệu san lấp mặt bằng.
Đồng thời, cần có chiến lược tuyên
truyền để làm thay đổi thói quen tiêu
thụ gạch nung, chuyển sang gạch
không nung để bảo vệ môi trường. Là
một doanh nghiệp đi tiên phong sản
xuất gạch không nung, ông Vũ Thanh
Tuyền, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Thanh Tuyền Group
chia sẻ: doanh nghiệp sản xuất gạch
không nung gặp phải nhiều khó khăn.
Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng
từ tro xỉ chủ yếu của Trung Quốc còn
nhiều hạn chế, trong khi công nghệ
của các nước tiên tiến khác đòi hỏi chi
phí đầu tư rất lớn. Nhà nước cần có
một chính sách toàn diện cho việc
quản lý, vận chuyển, sử dụng và tiêu
thụ tro - xỉ nhiệt điện, nhất là về hành
lang pháp lý, ưu đãi về thuế, tín dụng
cho loại hình kinh doanh về bảo vệ
môi trường...
Theo tiến sĩ Trần Văn Lượng, Cục
trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi
trường công nghiệp, với tình hình
như hiện nay, cần thiết phải có một
cách đánh giá chính xác về nguy cơ
quá tải của các bãi chứa tro, xỉ để có
một chính sách, giải pháp toàn diện

để xử lý, tiêu thụ tro - xỉ của các nhà
máy nhiệt điện. Các doanh nghiệp dễ
dàng tiếp cận và tái chế, sản xuất tro,
xỉ thành vật liệu xây dựng. Bộ Công
Thương đã kiến nghị Chính phủ cần
sớm sửa đổi Nghị định số 38/2015
theo hướng loại bỏ giấy phép “Giấy
xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ
môi trường”. Đồng thời đề nghị các
Bộ như: Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên
và Môi trường sớm ban hành các
chính sách khuyến khích, các quy
chuẩn kỹ thuật đối với tro, xỉ làm vật
liệu xây dựng.
Vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh
Đình Dũng đã làm việc, chỉ đạo các Bộ
Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên
và Môi trường và Bộ Khoa học và
Công nghệ bàn giải pháp, tạo điều
kiện thông thoáng hơn trong quá
trình quản lý, sử dụng và tiêu thụ tro,
xỉ. Ngoài ra, các bộ, ngành cần phối
hợp thực hiện có hiệu quả Quyết định
số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của
Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử
lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các
nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa
chất, phân bón làm nguyên sản xuất
vật liệu xây dựng và trong các công
trình xây dựng 

Các chuyên viên của Cục KTAT & MTCN tham quan nhà máy gạch Thanh Tuyền
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Biến rác thải thành điện
cần cú
PHẠM CẢNH

“huých”

Cùng v i phát tri n kinh t thì rác th i đang là m i đe d a l n đ n môi tr ng. Đ gi i
quy t v n đ này, nhi u n c trên th gi i, đ c bi t là nh ng n c có ngu n đ t đai và
n ng l ng h n h p đã áp d ng công ngh s n xu t đi n t đ t rác th i, đem l i nhi u
hi u qu kinh t . Tuy nhiên, v n hành công ngh đi n rác không h đ n gi n, nên c n
có nh ng “cú huých” đ l n v chính sách đ phát tri n ngu n n ng l ng tái t o đ y
ti m n ng này.
NGUỒN RÁC BỊ LÃNG PHÍ
Nước ta với dân số hơn 90 triệu
người, ước tính tốc độ phát sinh rác
thải
dao
động
từ
0,350,8kg/người/ngày, trung bình mỗi
ngày cả nước có khoảng 70.000 tấn
rác thải ở cả thành thị và nông thôn.
Đa phần lượng rác tại các thành phố
lớn như TP. Hồ Chí Minh đang phát
sinh mỗi ngày khoảng 8.700 tấn rác
thải, còn Hà Nội trung bình mỗi ngày
phát sinh gần 7.000 tấn rác thải… Dự
kiến đến năm 2020, lượng rác thải của
cả nước sẽ tăng lên 20 triệu tấn/năm.
Thế nhưng, rác thải lại chủ yếu chôn
lấp, nên bị lãng phí lớn, không được
sử dụng để biến thành nguồn năng
lượng có ích. Ông Phạm Trọng Thực Vụ trưởng Vụ Năng lượng tái tạo và
Năng lượng mới, Bộ Công Thương cho
rằng: có tới 85% lượng chất thải hiện
nay tại Việt Nam được xử lý chủ yếu
bằng công nghệ chôn lấp, đòi hỏi
nhiều quỹ đất, trong đó 80% bãi chôn
lấp không hợp vệ sinh, tiềm ẩn nguy
cơ ô nhiễm môi trường. Các chuyên
gia môi trường cảnh báo, ở các bãi
chôn lấp rác phát sinh một lượng khí
metan (CH4) khổng lồ, nếu không
được thu gom, xử lý, tiềm ẩn hậu quả
lớn về ô nhiễm môi trường.

XU HƯỚNG BIẾN RÁC THẢI
THÀNH ĐIỆN
Các chuyên gia cho rằng, cần phải
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Tái chế rác thải mang lại lợi ích kép

thay đổi tư duy, thay vì sử dụng biện
pháp chôn lấp rác thải, cần tính đến
giải pháp tận dụng nguồn rác thải để
sản xuất điện, không những giảm
thiểu được các nguy cơ ô nhiễm môi
trường mà còn tiết kiệm được quỹ đất
vốn ngày càng khan hiếm. Đặc biệt,
không chôn lấp sẽ dần xóa bỏ các bãi
rác, dần xóa bỏ các nguồn ô nhiễm
nước mặt, nước ngầm, độc hại… phát
sinh từ các bãi chôn lấp rác và hướng
đến đô thị văn minh, hiện đại. Công
nghệ xử lý và chuyển hóa rác thành
năng lượng điện đang là lựa chọn

   

hàng đầu của nhiều nước trên thế
giới và được coi phương án khả thi.
Theo PGS.TS. Phùng Chí Sỹ, Giám đốc
Trung tâm Công nghệ môi trường
(thuộc Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi
trường Việt Nam), Việt Nam phải có
nhiều các nhà máy đốt rác phát điện
để không lãng phí tài nguyên rác,
giảm thiểu ô nhiễm môi trường... Kinh
nghiệm ở các nước đã áp dụng công
nghệ này cho thấy có nhiều ưu điểm
nổi bật so với các công nghệ khác
như: Có thể giảm được 90-95% thể
tích và khối lượng chất thải; tận dụng
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nhiệt, tiết kiệm được diện tích so với biện
pháp chôn lấp; giảm thiểu ô nhiễm nước,
mùi hôi so với biện pháp chôn lấp; giảm
phát thải khí nhà kính…

ƯU ĐÃI HƠN NỮA ĐỂ KHUYẾN KHÍCH
ĐẦU TƯ
Chính phủ rất quan tâm đến công tác xử
lý rác thải, đặc biệt quan tâm đến việc sản
xuất điện từ rác thải. Chiến lược Phát triển
năng lượng tái tạo của Chính phủ đề ra mục
tiêu, tỷ lệ xử lý chất thải rắn đô thị cho năng
lượng dự kiến sẽ tăng từ mức không đáng
kể hiện nay lên 30% vào năm 2020, xấp xỉ
70% vào năm 2030 và phần lớn chất thải rắn
sinh hoạt đô thị sẽ được sử dụng cho mục
đích sản xuất năng lượng vào năm 2050. Cụ
thể, để khuyến khích phát triển sản xuất
điện năng từ nguồn rác thải, Quyết định số
31/2014/QD-TTg và Thông tư số
32/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về
phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện
mẫu quy định: giá mua điện (FIT) ở mức
10,05 US cents/kWh cho các dự án phát điện
sử dụng chất thải rắn sử dụng công nghệ
đốt trực tiếp, 7,28 Uscent/kWh cho các dự
án phát điện đốt khí thu hồi từ bãi chôn lấp
chất thải rắn. Không chỉ vậy, nhà đầu tư
cũng được ưu tiên miễn thuế, đất, lãi suất
vốn vay, hỗ trợ chi phí thiết bị... cho các dự
án thuộc danh mục dự án thân thiện với môi
trường, giảm thiểu phát thải khí CO2 gây
hiệu ứng nhà kính…
Tuy vậy, việc sản xuất đốt rác thành điện
hiện còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Đó
là, những dự án đầu tư nhà máy điện rác đòi
hỏi vốn đầu tư rất lớn, trong khi khả năng
hoàn vốn và lợi nhuận thu hồi chậm, kéo dài.
Mặt khác, công tác quản lý thu gom, phân
loại rác thải còn nhiều tồn tại, nên dẫn tới
nghịch lý lượng rác bị chôn lấp lớn, nhưng
nguồn rác thải cung cấp cho các nhà máy
điện rác không ổn định. Bên cạnh đó, bài
toán đầu ra cho điện rác cũng còn nhiều băn
khoăn là sẽ bán điện cho ai, nguồn điện dư
sẽ như thế nào lại chưa rõ ràng về cơ chế.
Chính vì thế, nhiều ý kiến đề nghị, Chính phủ
cần cần sớm tháo gỡ những rào cản, ban
hành nhiều chính sách đồng bộ gồm: Phí xử
lý chất thải rắn, giá điện, các chính sách ưu
đãi về đất đai, thuế, phí… tạo điều kiện
thuận lợi thì mới hy vọng thu hút các doanh
nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này 

Bước đầu tìm ra
cách tái chế nhựa vô hạn lần
ột trong những vấn đề lớn của nhựa là chu kỳ tái chế không
lâu. Điều này dẫn tới việc người ta vẫn phải mang nhựa ra
các bãi chôn hoặc đốt rác khi không thể tái chế thêm được nữa.
Nhưng các nhà khoa học tại Đại học Colorado cuối cùng đã tìm
ra được giải pháp cho vấn đề này. Nhóm nghiên cứu do giáo sư
hóa học Eugene Chen, Jian-Bo Zhu dẫn đầu đã tìm ra phương
pháp tái chế nhựa bằng chất xúc tác hóa học. Họ sử dụng hai chất
xúc tác có thể phân hủy polyme thành các hợp chất có khối lượng
phân tử thấp hay đơn phân (monome) ban đầu. Sau đó, họ có
thể tiếp tục tái chế lại nhựa với chất lượng như cũ bằng quá trình
trùng hợp (polymerization) thân thiện với môi trường. Monome
sẽ tiếp tục được tinh chế và tái sử dụng nhiều lần nếu áp dụng
phương pháp này. Hiệu quả chuyển đổi hiện đạt khoảng 85%.
Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, về nguyên lý, các hợp chất
cao phân tử có thể được tái chế bằng chất hóa học và tái sử dụng
vô hạn. Đặc biệt hơn, loại nhựa tái chế vô hạn này vẫn giữ được
các đặc tính dẻo, bền ban đầu. Ước tính có khoảng 500 triệu tấn
nhựa sẽ được sản xuất trước năm 2050 và nếu nghiên cứu trên
sớm được ứng dụng trong thực tế, con người có thể giảm thiểu
được một lượng lớn chất thải nhựa ra môi trường. Loại nhựa con
người đang sử dụng chủ yếu hiện là nhựa dùng một lần và chúng
có thể tồn tại tới hàng thế kỷ và là nguyên nhân chủ yếu gây ô
nhiễm đất, nước và đại dương.
PV

M

Cần có giải pháp xử lý kịp thời tình
trạng ô nhiễm môi trường tại làng
nghề tái chế nhựa Minh Khai, tỉnh
Hưng Yên
oạt động sản xuất, tái chế nhựa hiện nay tại làng nghề Minh
Khai diễn ra liên tục, với khối lượng khoảng 600 - 650
tấn/ngày. Chất thải rắn phát sinh lên tới 60 - 65 tấn/ngày, không
được thu gom, xử lý theo quy định, nước thải phát sinh không
được thu gom, xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường. Lượng rác
thải phát sinh tồn đọng ở làng nghề khoảng 30 nghìn tấn… gây
ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời
sống người dân.
Kiểm tra làng nghề, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà
nhận định, tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề Minh
Khai đang ở mức báo động, cần phải khẩn trương xử lý, có sự
kiểm soát và phương án đưa các loại hình sản xuất này ra các
cụm công nghiệp tập trung. UBND tỉnh Hưng Yên và các bên
liên quan chủ động tìm giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm, trực
tiếp yêu cầu Sở TNMT tỉnh thực hiện quan trắc môi trường để
xác định mức độ ô nhiễm tại làng nghề. Đồng thời, có kế hoạch
thanh tra, làm rõ việc chấp hành quy hoạch trong cụm công
nghiệp sau khi đã di dời các cơ sở tái chế.
PV
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Lãnh đạo Cục KTAT & MTCN cùng các đại biểu hưởng ứng lễ phát động trồng cây xanh

Ngày 5⁄6⁄2018, t i
Công ty CP kho v n
Đá B c, TP. Uông Bí,
t nh Qu ng Ninh, C c
K thu t an toàn và
Môi tr ng công
nghi p, B Công
Th ng ph i h p v i
T p đoàn công nghi p
Than - Khoáng s n
(TKV) t ch c L phát
đ ng h ng ng ngày
Môi tr ng th gi i.

THANH TÚ
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CÔNG TH

NG

hưởng ứng ngày
môi trường thế giới
gày Môi trường thế giới năm
nay với chủ đề “Giải quyết ô
nhiễm nhựa và nilon” nhằm
tuyên truyền, vận động, kêu
gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói
quen cuộc sống hàng ngày để giảm
gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa tới
môi trường tự nhiên và sức khoẻ của
chúng ta. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông
Trần Văn Lượng - Cục trưởng Cục Kỹ
thuật an toàn và Môi trường công
nghiệp, Bộ Công Thương cho biết:
Ngành Công Thương với đặc thù sản

N
   

xuất công nghiệp và thương mại, góp
phần không nhỏ vào phát triển kinh tế
- xã hội, các doanh nghiệp thuộc
ngành đóng vai trò quan trọng trong
việc xanh hóa nền công nghiệp, xây
dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền
vững đất nước. Tuy nhiên, hoạt động
sản xuất kinh doanh, trong đó có
ngành khai thác và chế biến khoáng
sản luôn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi
trường... Do đó, Hưởng ứng Tháng
hành động vì môi trường và Ngày Môi
trường thế giới 5/6/2018, nhằm mục

TIÊU ĐIỂM

tiêu thay đổi nhận thức trong việc xử
lý và tái chế rác thải từ cả hai phía:
người sản xuất sản phẩm và người sử
dụng sản phẩm; đồng thời tiếp tục
đẩy mạnh vai trò của công tác bảo vệ
môi trường với sự nghiệp phát triển
bền vững của các doanh nghiệp
ngành Than nói riêng và ngành Công
Thương nói chung. Các đơn vị, từng
cá nhân đã đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,
ý thức bảo vệ môi trường, chú trọng
công tác khen thưởng động viên kịp
thời các tổ chức, cá nhân có nhiều
thành tích trong bảo vệ môi trường.
Tăng cường triển khai các giải pháp
quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải nhằm ngăn ngừa, giảm
thiểu việc phát thải các loại chất thải
vào môi trường tự nhiên, đồng thời
khuyến khích các hoạt động tái chế,
tái sử dụng chất thải tại đơn vị. Đối
với từng loại hình mỏ than khai thác,
cần đổi mới công nghệ phù hợp với
điều kiện, quy mô của từng mỏ; Cải
tiến thiết bị khai thác nhằm tăng
năng suất lao động và bảo vệ môi
trường. Đồng thời, phải thường
xuyên sửa chữa, cải tạo các hệ thống
đê đập chắn đất đá thải hiện có và
xây dựng mới các đê đập chắn đất đá

thải, đảm bảo hạn chế tối đa sự trôi
lấp đất đá thải làm ảnh hưởng đến
môi trường sinh thái. Song song với
việc hoàn thiện công tác đánh giá tác
động môi trường (ĐTM), các đơn vị
sản xuất kinh doanh than phải quan
tâm đến công tác cải tạo, phục hồi
môi trường nhằm thực thi các quy
định về ký quỹ. Ông Trần Văn Lượng
khẳng định, Cục Kỹ thuật an toàn và
Môi trường công nghiệp sẽ tiếp tục
đồng hành cùng Tập đoàn, các đơn vị
thành viên đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, cổ động, thực hiện các giải
pháp bảo vệ môi trường trong thời
gian tới và kêu gọi các tổ chức, cá
nhân tiếp tục tích cực hơn trong
công tác bảo vệ môi trường, trong đó
việc giảm sử dụng, thải bỏ các sản
phẩm từ nhựa và nilon ra môi trường
là vấn đề cấp thiết.
Ông Nguyễn Mạnh Điệp, Trưởng
ban môi trường của Tập đoàn Công
nghiệp Than - Khoáng sản (TKV) nêu
lên những thành tích, nỗ lực của toàn
Tập đoàn trong công tác bảo vệ môi
trường như việc trồng mới nhiều cây
xanh, hoàn thổ phục hồi môi trường
bãi thải, đầu tư các nhà máy xử lý nước
thải, giải pháp khắc phục phát sinh
bụi, hạn chế sử dụng túi nilon khó



phân hủy trong các đơn vị của Tập
đoàn, đồng thời khẳng định Tập đoàn
sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp
đồng bộ nhằm đẩy lùi ô nhiễm nhựa,
nilon và các loại chất thải khác.
Ông Phạm Quang Thái, Phó Giám
đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng
Ninh nhận định chất thải nhựa, nilon
hiện nay là một vấn đề lớn đối với
tỉnh Quảng Ninh, gây nhiều vấn đề
khó giải quyết trong tương lai, các
doanh nghiệp ngành Than cần thúc
đẩy các giải pháp để hạn chế sử
dụng, thải bỏ các chất thải nhựa,
nilon và tiếp tục thực hiện các giải
pháp bảo vệ môi trường đối với nước
thải, khí thải và xử lý bụi, nâng cao
chất lượng cuộc sống cho người dân
trong khu vực.
Hưởng ứng tinh thần của ngày
Môi trường thế giới hàng năm, sau
khi kết thúc buổi lễ, toàn thể các đại
biểu đã có mặt ở bãi thải của kho
than Khe Ngát thuộc Công ty Kho
vận Đá Bạc để tham gia trồng mới
nhiều cây xanh. Đây là hoạt động
thiết thực và đầy ý nghĩa giúp nâng
cao nhận thức và trách nhiệm của
mỗi người về bảo vệ môi trường,
chung tay góp sức làm cho môi
trường ngày càng xanh - sạch - đẹp 
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Cần đòn bẩy thúc đẩy
công nghiệp tái chế
rác thải
Nhu c u tái ch không
ng ng t ng Vi t Nam
và đang t o c h i phát
tri n ngành công
nghi p tái ch . Th
nh ng s thi u v ng
c a công nghi p h tr ,
cùng v i đó là nh ng
b t c p, h n ch trong
thu gom, phân lo i ch t
th i, rác th i khi n
ngành công nghi p này
phát tri n ch m, ti m
n ng b b ng .

MAI LINH

Bộ bàn ghế được tái chế từ rác thải của Công ty TNHH Tài Tiến

gành công nghiệp tái chế
Việt Nam đang có tiềm
năng rất lớn. Vì thế, trong
chiến lược về quản lý tổng
hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm
nhìn đến năm 2050 đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt, đảm
bảo đến năm 2020 khoảng 70%
lượng rác thải nông thôn, 80% rác
thải sinh hoạt, 90% rác thải công
nghiệp không nguy hại và 100% rác
thải nguy hại phải được thu gom, xử
lý và tái chế. Năm 2025, 100% các đô
thị có công trình tái chế chất thải rắn
thực hiện phân loại tại hộ gia đình,
100% tổng lượng chất thải rắn sinh
hoạt đô thị và tại các làng nghề được
thu gom, xử lý và tái chế. Trong khi
đó, ngành công nghiệp tái chế hiện
có tiềm năng rất lớn, theo đó nhu cầu
cho nguyên liệu phế thải gia tăng
hàng năm từ 15 - 20%. Cụ thể, đối với

N
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ngành Nhựa hàng năm vẫn phải
nhập từ 2 - 2,5 triệu tấn, trong đó phế
liệu nhựa chiếm 80%, tuy nhiên,
nguồn phế liệu nhựa tại Việt Nam
thải ra tới gần 18.000 tấn/ngày, giá
phế liệu rất thấp. Hiệp Hội nhựa Việt
Nam cho rằng, nếu sử dụng được
nguồn nguyên liệu nhựa tái chế ở
mức 35 - 50%/năm, các doanh
nghiệp có thể giảm chi phí sản xuất
hơn 15%. Theo Quỹ Tái chế chất thải
TP.HCM, rác thải nhựa chiếm tỷ trong
cao chỉ sau rác thực phẩm trong chất
thải rắn đô thị. Nhưng tổng lượng
phế liệu nhựa thu mua chỉ khoảng
10% của tổng chất thải nhựa tồn lưu
mỗi năm, bị phát tán vào môi trường.
Vì thế, triển vọng phát triển công
nghiệp tái chế nguyên liệu cũng như
các sản phẩm nhựa tái chế là rất lớn.
Mặc dù nhiều tiềm năng song
ngành công nghiệp tái chế nước ta

   

còn phát triển kém, không đáp ứng
được nhu cầu. Ở Việt Nam, rác thải
được xử lý lâu nay chủ yếu bằng
phương pháp chôn lấp, hoặc đốt thủ
công chưa phân loại, theo đó các
chất như nhựa, kim loại nặng, chất
hữu cơ là những thứ lãng phí nhiều
nhất, trong khi lại tiêu tốn mỗi năm
hàng nghìn tỷ đồng cho việc đốt rác.
Nhà máy xử lý rác thải Nam Sơn (Sóc
Sơn-Hà Nội) là một trong những nhà
máy có công nghệ xử lý rác được
đánh giá tốt nhất Việt Nam. Nhưng
rác thải túi ni lon, chất hữu cơ, dầu
thải, bông băng y tế, sắt vụn được
thu gom về đây cũng không được tái
chế và tái sử dụng mà chủ yếu chôn
lấp. Số lượng các công ty xử lý rác của
Việt Nam còn quá ít, dẫn tới sự lãng
phí "tài nguyên rác" như hiện nay. Với
hơn 90 triệu dân, mỗi năm lượng rác
thải gia tăng thêm 10%, đồng nghĩa

DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ
với hàng trăm nghìn tấn rác bị lãng
phí. Nếu như số lượng rác này được
tái chế và tái sử dụng, Việt Nam có
thể tiết kiệm được một lượng tài
nguyên không nhỏ.
Hiện công nghiệp tái chế đang
được thực hiện bởi những cơ sở nhỏ
lẻ, phân tán, công nghệ xử lý lạc hậu;
hầu hết không có hệ thống xử lý
nước thải, xử lý khí thải. Các cơ sở
này chủ yếu nằm xen lẫn trong khu
dân cư, nên dễ gây ô nhiễm không
khí, đất và nguồn nước trong môi
trường. Trên thực tế, các doanh
nghiệp (DN) hiện đang hoạt động
trong ngành công nghiệp tái chế còn
quá yếu. Trình độ công nghệ thấp
dẫn đến chất lượng sản phẩm thấp,
không thể mở rộng quy mô thị
trường mà chỉ tập trung vào một số
nguyên liệu và sản phẩm. Song hạn
chế lớn nhất nước ta không có
ngành công nghiệp hỗ trợ cho hoạt
động tái chế, chúng ta đang thiếu
hụt nghiêm trọng nguồn lực phục vụ
tái chế như: vốn, nhân lực trình độ
cao, trang thiết bị chuyên môn và
khả năng làm chủ công nghệ mới. Đa
số các máy móc, thiết bị và hóa chất
đều là tự chế hoặc nhập khẩu từ
nước ngoài với chất lượng thấp, khó
kiểm soát. Các doanh nghiệp tái chế
hiện còn vướng một rào cản nữa là

chưa được hỗ trợ bởi khung pháp lý
phù hợp.
Nhiều chuyên gia và doanh
nghiệp cho rằng, một rào cản lớn
khiến cho các doanh nghiệp chưa
mặn mà đầu tư vào ngành công
nghiệp tái chế, đó là, chưa tạo được
nguồn cung cấp nguyên liệu rác thải
ổn định, Việt Nam chưa tạo dựng
được thị trường mua bán phế thải và
sản phẩm tái chế mang tính minh
bạch. Ông Phan Minh Nghĩa, Phó
TGĐ Công ty CP Tập đoàn Tân Mai
cho rằng nguồn nguyên liệu phế thải
từ rác ở Việt Nam không phải là ít,
nhưng việc tổ chức thu gom không
có ai quan tâm, chủ yếu chỉ từ những
vựa thu gom phế liệu nhỏ lẻ, do vậy
nguồn cung không ổn định, nguyên
nhân là Việt Nam hiện không có
doanh nghiệp hoạt động chuyên
nghiệp về thu gom, phân loại và
phân phối nguyên liệu tái chế. Để
ngành ngành công nghiệp có sử
dụng nguyên liệu tái chế nói chung
phát triển, nhà nước cần quan tâm có
kế hoạch phát triển nguồn nguyên
liệu, trong đó chú trọng nguồn
nguyên liệu từ giấy phế thải trong
nước; có chính sách khuyến khích
phát triển ngành công nghiệp tái
chế. Theo Ông David Dương, Chủ tịch
HĐQT kiêm TGĐ Công ty TNHH xử lý



chất thải rắn Việt Nam, quan trọng là
cần có chính sách khuyến khích các
doanh nghiệp thu gom và phân loại
rác có thể tái chế, kể cả các DN sử
dụng nguồn nguyên liệu từ rác tái
chế. Điều này không chỉ có ý nghĩa về
mặt bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài
nguyên mà còn giải quyết được tình
trạng rác thải hiện nay. Ông David
Dương cho hay ở các nước có các
hiệp hội những Doanh nghiệp
chuyên về thu gom, phân loại rác tái
chế để đáp ứng nhu cầu trong nước
và xuất khẩu, mang lại nguồn thu
không nhỏ. Ông dẫn chứng, ngành
công nghiệp tái chế nguyên liệu từ
rác ở Mỹ tạo ra gần 460.000 việc làm,
mang về trên 90 tỉ USD, nộp thuế
10,3 tỉ USD.
Nhiều doanh nghiệp, chuyên gia
đề nghị, đã đến lúc phải thay đổi
quan điểm và cách nhìn về chất thải
và tái chế chất thải. Theo đó phải coi
chất thải, rác thải là tài nguyên cần
quản lý, chuyển từ truyền thống chôn
lấp sang tái chế, để biến việc tái chế
trở thành cơ hội phát triển. Tái chế là
nội dung trọng tâm và không thể
tách rời trong chiến lược quốc gia về
quản lý tổng hợp chất thải rắn và quy
hoạch phát triển ngành công nghiệp
môi trường. Công nghệ tái chế chất
thải cần được ưu tiên phát triển theo
xu thế hướng đến việc quay vòng
hiệu quả nguồn tài nguyên thiên
nhiên. Bên cạnh đó, cần tập trung
phát triển các doanh nghiệp tái chế
lớn, dịch chuyển dần các cơ sở quy
mô nhỏ theo hướng chính quy hóa.
Doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu
cần liên kết chặt chẽ nhằm khai thác
thế mạnh của từng bên trên cơ sở
giám sát của nhà nước đối với việc
thu gom, quản lý, tái chế chất thải,
rác thải.
Các ý kiến đề nghị, Nhà nước cần
tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách để
hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp tái chế,
đồng thời các cơ quan quản lý Nhà
nước, cần xây dựng các tiêu chuẩn, quy
chuẩn, bộ chỉ số về hoạt động tái chế
để tạo hành lang pháp lý căn bản cho
hoạt động tái chế rác thải 
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DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ

Báo động tình trạng
doanh nghiệp nhập khẩu
phế liệu, rác thải không phép
Vi t Nam đang trong quá trình phát tri n nên v n có c nhu c u nh p kh u ph
li u đ đáp ng s n xu t. Tuy v y, tình tr ng các doanh nghi p l i d ng, nh p
kh u ph li u, rác th i nh : c quy chì, linh ki n, thi t b đi n t đã qua s d ng…
không gi y phép vào n c ta có chi u h ng gia t ng, ti m n nhi u h u qu nguy
hi m gây ô nhi m môi tr ng.
THANH TÚ

hời gian qua, ngành Hải
quan liên tục cảnh báo về
tình trạng rác thải, phế
liệu của nước ngoài
chuyển đường tàu biển về Việt
Nam. Hàng chục nghìn container
phế liệu đang tồn kho ở các Cảng
biển gây ra hàng loạt khó khăn,
thiệt hại và môi trường đang bị
thách thức nghiêm trọng. Theo

T
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Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn
khu vực 1, đến ngày 7/6/2018,
cảng này tồn 965 container hàng
hóa từ 30-90 ngày. Còn số container tồn quá 90 ngày cần phải xử
lý lên đến 2.181, trong đó phần
lớn là phế liệu. Tính đến ngày
31/5/2018, số lượng hàng hóa
chậm luân chuyển có nguy cơ tồn
đọng tại các cảng biển Việt Nam là

27.944 container, trong đó khu
vực cảng biển Hải Phòng có 6.753
container; khu vực cảng biển
Tp.HCM có 14.658 container; khu
vực cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu là
6.533 container.
Nhập phế liệu để tái chế thành
nguyên liệu sản xuất mang lại hiệu
quả kinh tế cao, song ngoài việc
nhập khẩu phế liệu, máy móc để

DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ
phục vụ sản xuất, các doanh nghiệp
lợi dụng chính sách này để nhập khẩu
tàu thuyền cũ, ô tô, thậm chí lốp xe ô
tô cũ, hàng điện tử gia dụng cũ.
Những mặt hàng này đã và đang gây
ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên
và gây ô nhiễm môi trường. Tình
trạng doanh nghiệp vẫn nhập khẩu
phế liệu không giấy phép có chiều
hướng gia tăng. Theo Cục Quản lý rủi
ro - Tổng cục Hải quan, rất nhiều rủi ro
trong hoạt động nhập khẩu phế liệu.
Trong đó, nổi lên tình trạng nhập
khẩu rác thải, phế liệu không đúng
quy chuẩn, quy định, để tồn đọng số
lượng lớn, gây ô nhiễm môi trường tại
các cảng biển. Thậm chí, một số
doanh nghiệp còn mua bán, chuyển
nhượng giấy phép nhập khẩu phế
liệu không đúng quy định. Từ năm
2017 đến nay, đã có hàng trăm vụ vi
phạm nhập khẩu phế liệu đã bị cơ
quan Hải quan phát hiện, xử lý. Các
hành vi vi phạm chủ yếu như: làm giả
hồ sơ, con dấu, nhập khẩu phế liệu
không đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện,
cất giấu hàng cấm nhập khẩu...Theo
ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng
Cục Hàng hải Việt Nam, hiện Trung
Quốc thông báo ngừng nhập khẩu 24
mặt hàng phế liệu có thể tái chế từ
ngày 1/1/2018, sẽ có nguy cơ lượng
lớn các mặt hàng phế liệu, điện tử cũ...
từ các nước tìm đường vào Việt Nam.
Trong khi đó, nếu những container

phế liệu nhập lậu, không phép bị
phát hiện, doanh nghiệp sẵn sàng "bỏ
của chạy lấy người".
Cục Quản lý rủi ro cũng cho biết,
các doanh nghiệp nhập khẩu phế
liệu thường dùng thủ đoạn làm giả
hoặc tẩy xóa, sửa đổi các văn bản,
giấy chứng nhận của Bộ TN&MT, Sở
TN&MT cho phép nhập khẩu phế liệu
để hợp thức việc nhập khẩu phế liệu.
Thậm chí, nhiều đối tượng còn sửa
đổi thông tin tên hàng, cảng đích
trên vận đơn và bản khai hải quan
điện tử để chuyển đổi địa bàn hoạt
động, thay đổi tên hàng khi khai báo,
trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát...
Thế nhưng, công tác kiểm tra, phát
hiện,phối hợp đấu tranh giữa các bộ,
ngành còn nhiều vướng mắc. Chẳng
hạn như: việc trao đổi và cung cấp
thông tin quản lý phế liệu nhập khẩu
giữa hải quan và Bộ TN&MT còn hạn
chế, chưa liên thông với nhau dẫn tới
tình trạng doanh nghiệp lợi dụng để
tẩy xóa, làm giả giấy phép nhập khẩu.
Để quản lý chặt chẽ nhập khẩu
phê liệu, ông Trần Việt Anh, Phó chủ
tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM
đề nghị, các cơ quan nhà nước cần
quy hoạch, công bố cụ thể số lượng
phế liệu nhập về hàng năm, quản lý
chặt chẽ việc nhập phế liệu như: quy
định phải tái chế 100% phế liệu,
nguyên liệu tại nhà máy của doanh
nghiệp; kiểm soát đầu ra (xuất khẩu)

và tiêu thụ nội địa để tính toán chính
xác xem doanh nghiệp đã sử dụng
bao nhiêu số lượng nhập khẩu...
nhằm tránh tình trạng “qua tay”, bán
quota (giấy phép nhập khẩu). Đặc
biệt, cần có chế tài để xử phạt nặng,
nghiêm những doanh nghiệp nhập
khẩu phế liệu và bỏ chạy không đến
cảng nhận hàng. Đồng thời, xử phạt
nặng với hãng tàu khi chuyên chở
hàng hóa là rác thải mà không có tên
người gửi hoặc hàng về cảng không
có người nhận. Có như vậy, hãng tàu
mới có trách nhiệm xác minh, kiểm
tra hàng hóa nhận chuyên chở, tức
làm bộ lọc đầu tiên.
Mới đây, Chính phủ vừa đưa ra
thông báo yêu cầu 4 Bộ: Bộ Tài chính,
Tài nguyên và Môi trường, Công
Thương và Giao thông - Vận tải khẩn
trương rà soát, siết chặt hoạt động
nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.
Theo đó, Chính phủ yêu cầu 4 Bộ trên
căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được
giao, tăng cường rà soát, siết chặt
mọi hoạt động nhập phế liệu vào Việt
Nam. Bộ Giao thông Vận Tải, Bộ Tài
chính, Bộ Công Thương, Tài nguyên
và Môi trường phối hợp sớm có giải
pháp kịp thời để xử lý hàng hóa chậm
luân chuyển có nguy cơ tồn đọng tại
cảng biển Việt Nam, ví dụ như hạn
chế các lô hàng nhựa, giấy phế liệu
đã về đến nước ta nhưng chưa làm
thủ tục nhập khẩu 

Xử phạt 370 triệu đồng đối với doanh nghiệp
gây sự cố môi trường
y ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ra Quyết định số 492, xử phạt hành chính 370 triệu đồng đối với
Công ty cổ phần tinh bột Hồng Diệp, có trụ sở chính tại xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên,
vì có hành vi gây sự cố môi trường, vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư, xây dựng. Công ty Cổ phần
tinh bột Hồng Diệp, đã để xảy ra hành vi vi phạm hành chính gồm: chưa hoàn thiện khu vực xử lý nước thải
sản xuất theo quy định, nhưng vẫn thực hiện vận hành thử nghiệm dẫn đến sự cố vỡ ao chứa nước thải tạm
thời chưa qua xử lý; nước thải trong ao tràn ra suối gây nên hiện tượng cá chết hàng loạt trên suối Nậm Núa.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động nhà máy cho
đến khi dự án đầu tư được thẩm định, phê duyệt và hoàn chỉnh xong toàn bộ hồ sơ thủ tục theo quy định
của pháp luật.
PV

Ủ
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DOANH NGHIỆP VỚI MÔI TRƯỜNG

NHI T ĐI N BÀ R A

cùng cộng đồng xây dựng
môi trường xanh - sạch - đẹp
Ho t đ ng trong ngành công nghi p n ng l ng, công tác b o v môi tr ng
trong s n xu t luôn là bài toán khó, nh ng Ban lãnh đ o Công ty Nhi t đi n Bà
R a đã thành công trong vi c tìm ra l i gi i đ xây d ng hình nh Công ty luôn
xanh - s ch - đ p.
MẠNH HÙNG
ới hơn 25 năm hoạt
động, Công ty Cổ phần
Nhiệt điện Bà Rịa đã
không ngừng phấn đấu,
tăng cường mở rộng sản xuất
điện, đổi mới công nghệ, áp dụng
khoa học, kỹ thuật hiện đại trong
sản xuất điện năng, từ đó chính
sách của Công ty luôn gắn sự phát
triển với nhiệm vụ hạn chế tác
nhân gây ô nhiễm môi trường.
Theo đó, Công ty không ngừng
tìm hiểu, cập nhật ứng dụng,
công nghệ tiên tiến để xử lý nước
thải, kiểm soát khí thải, cũng như
kiểm soát rác thải nguy hại phát
sinh trong quá trình hoạt động
sản xuất, kinh doanh. Khí thải,
nước thải, rác thải nguy hại được
kiểm tra, giám soát chặt chẽ
thông qua các thiết bị phân tích,
giám sát đảm bảo đáp ứng được

V
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các tiêu chuẩn môi trường theo
quy định.
Đồng thời, để tăng cường
công tác bảo vệ môi trường bảo
đảm an ninh năng lượng quốc
gia, ngoài việc thường xuyên duy
tu, bảo dưỡng các hệ thống, đảm
bảo thực hiện nghiêm túc các
quy định của pháp luật về môi
trường, Công ty đã ban hành Đề
án bảo vệ môi trường để triển
khai thực hiện trong toàn doanh
nghiệp. Công ty thường xuyên, tổ
chức các buổi tập huấn, phổ biến
cho các công nhân và nhân viên
Công ty nâng cao ý thức bảo vệ
môi trường. Mỗi người lao động
phải có ý thức áp dụng các biện
pháp bảo vệ môi trường vào hoạt
động sản xuất như: hạn chế in ấn,
tăng cường sử dụng giấy hai mặt,
vệ sinh nơi làm việc của từng cá

nhân, chăm sóc cây xanh, khơi
thông rãnh nước quanh khu vực
sản xuất, sử dụng biện pháp tiết
kiệm điện… Ngoài ra, Công ty
còn phát triển nguồn điện mặt
trời, đóng góp một phần vào
nguồn năng lượng sạch cho
đất nước.
Với phương châm “Trao chất
lượng, nhận niềm tin”, Công ty
Nhiệt điện Bà Rịa đã không ngừng
nâng cao giá trị thương hiệu bằng
nỗ lực sáng tạo và lao động của
từng cá nhân. Đồng thời, tích cực
tham gia các hoạt động xã hội,
cùng cộng đồng vì môi trường
xanh - sạch - đẹp, cam kết không
vì lợi ích kinh tế mà hủy hoại môi
trường, hướng tới mục tiêu phát
triển bền vững, góp phần giữ
vững an ninh năng lượng của hệ
thống điện Quốc gia. 

DOANH NGHIỆP VỚI MÔI TRƯỜNG
Xác đ nh trách nhi m v
b o v môi tr ng đ i v i
s phát tri n b n v ng, các
Nhà máy Nhi t đi n V nh
Tân 2, V nh Tân 4 và V nh
Tân 4 m r ng đ u s
d ng công ngh nhi t đi n
ng ng h i v i thi t b hi n
đ i, công su t, hi u su t
cao và đ m b o các yêu
c u v b o v môi tr ng
theo các tiêu chu n c a
Vi t Nam và Qu c t .

NHI T ĐI N V NH TÂN:

ĐẦU TƯ CƠ BẢN
cho công tác bảo vệ
môi trường

LÊ HÙNG

ể đảm bảo xử lý khí thải,
các nhà máy của Nhiệt
điện Vĩnh Tân đã được lắp
đặt hệ thống xử lý bụi, SO2
và NOx đảm bảo nồng độ các thông
số phát thải về khí thải. Đồng thời
lắp đặt đầy đủ thiết bị quan trắc tự
động liên tục các thông số khí thải
trước khi ra khỏi ống khói như nồng
độ bụi, NOx, SO2, CO, CO2, O2, lưu
lượng, nhiệt độ. Bên cạnh đó, để
khắc phục triệt để vấn đề phát thải
khói đen trong quá trình khởi động
của nhà máy, Công ty đã tổ chức
nghiên cứu, thử nghiệm thành công
và đã đưa hệ thống hút bụi tĩnh điện
ESP vào vận hành.
Trong quá trình triển khai các dự
án, ngoài việc đảm bảo chất lượng và
tiến độ, Ban lãnh đạo Nhà máy yêu
cầu nhà thầu tuân thủ nghiêm công
tác bảo vệ môi trường theo đúng
đánh giá tác động môi trường, Hợp
đồng EPC và các quy định của Việt
Nam. Chính vì thế, từ năm 2015, Nhiệt
điện Vĩnh Tân 2 đi vào hoạt động
thương mại đến nay luôn hoàn thành
tốt nhiệm vụ phát điện và không có
bất kỳ sự cố môi trường nào xảy ra, các
chỉ số môi trường đạt chuẩn và được
chính quyền, người dân Vĩnh Tân đánh
giá cao. Tính đến ngày 31/3/2018, Nhà

Đ

máy đã phát lên lưới điện quốc gia 20
tỷ kWh, góp phần quan trọng đảm
bảo cung ứng điện cho miền Nam và
đảm bảo an ninh năng lượng quốc
gia, nhất là trong giai đoạn trọng điểm
mùa khô cả nước đang thiếu điện
trầm trọng.
Kể từ khi đi vào hoạt động đến
nay, Nhà máy được người dân, chính
quyền và các cơ quan quản lý Nhà
nước quan tâm, giám sát, kiểm soát
chặt chẽ theo các tiêu chuẩn đặt ra
trong Báo cáo đánh giá tác động môi
trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi
trường phê duyệt. Báo cáo của Sở Tài
nguyên và Môi trường Bình Thuận
cho biết, thời gian qua, Nhà máy đã
triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo
của UBND tỉnh, các sở, ngành trong
việc thực hiện các công trình, biện
pháp bảo vệ môi trường trong giai
đoạn xây dựng, vận hành. Bên cạnh
đó, Nhà máy đã thi công nâng tầng
đê bao bãi thải xỉ, đảm bảo an toàn
cho bãi xỉ trong mùa mưa; Bố trí nhân
sự trực 24/24h, kiểm soát chặt chẽ
quy trình thu gom, vận chuyển, lưu


giữ và xử lý tro xỉ đúng quy trình đã
được UBND tỉnh phê duyệt; Xây dựng
trạm xử lý nước thải sinh hoạt, nước
thải sau xử lý được nhập chung với
nước thải công nghiệp sau khi xử lý
để tiếp tục lắng, lọc và tái sử dụng
tưới tro, xỉ, đảm bảo tưới nước giữ ẩm
bề mặt bãi xỉ; Thực hiện trồng thêm
cây xanh tại khu vực bãi xỉ. Công ty
Nhiệt điện Vĩnh Tân đã ký hợp đồng
với Công ty CP Đầu tư Mãi Xanh để
bao tiêu tro xỉ trọn đời dự án. Cuối
tháng 3/2018 vừa qua, 3/28 dây
chuyền sản xuất gạch đã đi vào hoạt
động, tiêu thụ khoảng 450 tấn tro
xỉ/ngày và đến cuối tháng 12/2018
dự kiến sẽ đưa vào sử dụng thêm 16
dây chuyên để tiêu thụ khoảng 60%
khối lượng tro xỉ. 12 dây chuyền còn
lại sẽ hoàn thành lắp đặt trong năm
2019 sẽ tiêu thụ 100% khối lượng tro
xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.
Ngoài ra, Công ty cũng rất tạo điều
kiện cho các đơn vị có phương án vận
chuyển, sử dụng tro bay thực hiện
các phương án thử nghiệm, sản xuất
gạch không nung 
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Ngày 02/6/2018, T i Hà N i, Trung
ng H i Kinh t Môi tr ng đã t
ch c t ng k t ch ng trình truy n
thông 2018, Công ty TNHH MTV
Nhôm Lâm Đ ng - TKV (LDA) vinh
d đ c nh n gi i th ng Top 10
th ng hi u vì môi tr ng Xanh
Qu c gia, Top 20 Doanh nghi p
phát tri n kinh t Xanh, Top 50 Nhà
máy Xanh thân thi n. Đây là gi i
th ng nh m khuy n khích, đ ng
viên, phát huy phong trào b o v
môi tr ng đ n t ng t ch c, cá
nhân, doanh nghi p Vi t Nam. Qua
đó, góp ph n b o v môi tr ng, t o
s phát tri n kinh t b n v ng.

ự án Tổ hợp Bô xít - Nhôm
Lâm Đồng đi vào vận hành
thương mại đầu tháng
10/2013, đến nay đã được
gần 5 năm, với công suất thiết kế
650.000 tấn Alumin/năm. Đây là Dự án
trọng điểm của Quốc gia, đồng thời là
dự án công nghiệp bô xít - nhôm đầu
tiên của Việt Nam, do vậy công tác
BVMT của Nhà máy luôn được Tập
đoàn TKV và Công ty chú trọng thực
hiện nghiêm túc. Công ty luôn tuân thủ
các quy định về xả thải, đóng thuế, phí
BVMT; Các cam kết trong Báo cáo đánh
giá tác động môi trường (ĐTM), Đề án
Cải tạo phục hồi môi trường và Báo cáo
xả nước thải vào nguồn nước do Bộ
TN&MT phê duyệt; Giấy phép khai thác
nước mặt, Sổ chủ nguồn thải chất thải
nguy hại (CTNH) do Sở TN&MT tỉnh
Lâm Đồng cấp phép...
Với định hướng phát triển bền
vững, những năm qua, Công ty TNHH
MTV Nhôm Lâm Đồng đã đầu tư, cải
tạo lại nhiều công trình bảo vệ môi
trường của Tổ hợp Bô xít - Nhôm để
giám sát, cải thiện chất lượng nguồn
thải, giảm tối thiểu tác động đến môi
trường ở các khu vực xung quanh. Bên
cạnh đó, Công ty còn đầu tư các trạm
quan trắc nước, khí thải thải tự động;
Cải tạo lại các hệ thống giám sát
nguồn khí thải thải tại ống khói Nhà

D
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CÔNG TY NHÔM
LÂM Đ NG - TKV:

Được vinh danh
vì môi trường

xanh
MẠNH HÙNG

máy nhiệt điện; Đầu tư xây dựng thêm
kho chứa chất thải nguy hại; Nghiên
cứu thay đổi một số công nghệ trong
dây chuyền sản xuất nhằm giảm tiếng
ồn, mùi từ Nhà máy. Trong quá trình
hoạt động, nhằm hạn chế bụi phát tán
do vận chuyển nguyên vật liệu, chất
thải, Công ty đã tổ chức cuộc họp
thống nhất các cam kết trong quá
trình vận chuyển như: các đơn vị vận
chuyển tro, xỉ phải đảm bảo chất thải
thấp hơn quy định, phủ bạt chắc chắn,
gia cố thùng kín khít tránh rơi vãi, phát
tán ra ngoài môi trường, hạn chế việc
lưu thông trong các giờ cao điểm và
tuân thủ đúng các quy định về an toàn
giao thông. Hay để hạn chế bùn đất
cuốn ra mặt đường gây bụi, Công ty đã
cải tạo lề đường giáp hồ bùn đỏ từ
khoang 03 đến cổng sổ 01 nhà máy
Alumin (với chiều dài 1,35 km, chiều
rộng trung bình 3m) đảm bảo an toàn,
không đọng nước để giảm bụi khi các
phương tiện lưu thông trên tuyến
đường số 04 trong năm 2017. Ngoài ra,
Công ty còn phối hợp với UBND huyện
Bảo Lâm xây dựng kế hoạch và hỗ trợ
toàn bộ chi phí sửa chữa hệ thống
thoát nước tại ngã 3 DT 725 để tránh
ngập, phục vụ việc đi lại cho người dân
được thuận lợi… Đồng thời, Công ty
chủ động làm việc với chính quyền địa
phương và người dân trong khu vực

   

cùng các đơn vị liên quan để giải quyết
các kiến nghị, phản ánh có liên quan
đến vấn đề môi trường.
Công ty thường xuyên tổ chức tập
huấn, tuyên truyền và tham gia hưởng
ứng các ngày môi trường, nhằm nâng
cao kiến thức bảo vệ môi trường cho
CBCNV để mọi người hiểu rõ tầm
quan trọng cũng như sự gắn bó sống
còn của công tác bảo vệ môi trường
với sự tồn tại, phát triển của Công ty,
từ đó tạo ra ý thức và dần tiến đến văn
hóa ứng xử với môi trường trong từng
CBCNV. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao
chất lượng môi trường, cảnh quan cho
khu vực, Công ty đã trồng thêm
khoảng 8.000 cây keo lá tràm khu vực
hồ bùn đỏ, trồng bổ sung tuyến
đường nội bộ trong Nhà máy Alumina,
đường vào Nhà máy tuyển; Cải tạo 2
ha bồn hoa, thảm cỏ tại khuôn viên
các phân xưởng sản xuất và cổng vào
Nhà máy alumin.
Với những cố gắng, trách nhiệm
trong công tác bảo vệ môi trường,
Công ty đã được Ban tổ chức trao tặng
chứng nhận, biểu trưng và bảng vàng
ghi danh nằm trong TOP các doanh
nghiệp tiêu biểu về phát triển kinh tế
xanh. Đây là nguồn động viên có ý
nghĩa để Công ty tiếp tục có những nỗ
lực, cố gắng trong công tác bảo vệ
môi trường 
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T NG CÔNG TY KHÍ VI T NAM (PV GAS):

Nhiều hoạt động hưởng ứng
ngày môi trường và biển đảo
Tháng 6 v a qua, H ng
ng Ngày Môi tr ng th
gi i 5/6, Tu n L bi n và
h i đ o Vi t Nam, Ngày
Đ i d ng th gi i 8/6,
T ng công ty D u khí Vi t
Nam (PV GAS) và các đ n
v thành viên đã t ch c
nhi u ho t đ ng v b o v
môi tr ng. Đáng chú ý,
Công ty V n chuy n khí
Đông Nam B , Công ty
Đ ng ng Khí Nam Côn
S n và các đ n v tr c
thu c PV GAS đã ph i h p
v i xã Ph c H ng, huy n
Long Đi n, t nh Bà R a
V ng Tàu t ch c Ch ng
trình “Nông thôn không
rác” trên đ a bàn dân c ,
n i giáp ranh v i hành
lang tuy n ng d n khí do
PV GAS qu n lý.
MINH ANH

hương trình bắt đầu bằng
buổi lễ mít tinh kêu gọi tinh
thần vì môi trường, không xả
rác độc hại ra môi trường;
đồng thời kêu gọi sự phối hợp chặt
chẽ giữa chính quyền, người dân và
các tổ chức xã hội cùng tham gia bảo
vệ tuyến ống dẫn khí, các công trình
dầu khí. Ngay sau đó là buổi ra quân
nhặt rác tại các xã thuộc huyện Long
Điền nằm dọc hành lang tuyến ống
dẫn khí, nơi xung quanh có nhiều địa
bàn dân cư sinh sống.

C

Công ty khí Đông Nam và Công ty
đường ống khí Nam Côn Sơn đã trao
tặng cho UBND xã Phước Hưng 5 xe
chở rác để địa phương có thêm
phương tiện vận chuyển rác hằng
ngày, nhằm giúp đỡ cho công nhân vệ
sinh môi trường có thêm phương tiện
vận chuyển rác an toàn hơn.
Cũng trong tháng 6, nhiều hoạt
động chung tay bảo vệ môi trường đã
được các đơn vị của PV GAS tổ chức
trên phạm vi cả nước. PV GAS và các
đơn vị thành viên đồng loạt treo băng
rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu hưởng
ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6,
Tuần Lễ biển và hải đảo Việt Nam,
Ngày Đại dương thế giới 8/6, ở nơi
công cộng, đường phố chính, trụ sở
làm việc. PV GAS và các đơn vị đã tổ
chức nhiều hoạt động cụ thể, chú
trọng các hoạt động có tính lan tỏa và
ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức
cộng đồng; khuyến khích, hỗ trợ và
tạo điều kiện cho các hoạt động bảo
vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường biển,
hải đảo; lên án những hành vi khai
thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên
thiên nhiên, gây ô nhiêm môi trường
biển và hải đảo.
PV GAS cũng kêu gọi các đơn vị


hành động cụ thể, tăng cường kiểm
soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải, rác thải; khuyến khích tổ
chức hỗ trợ, bàn giao các công trình
bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của
cộng đồng như trồng cây xanh, thực
hiện các tiêu chí môi trường trong xây
dựng nông thôn mới, hỗ trợ người
dân thích ứng với biến đổi khí hậu,
tặng các hiện vật giúp bảo vệ môi
trường... Các công đoàn trực thuộc PV
GAS cũng nhiệt tình tham gia và đồng
tổ chức các hoạt động cộng đồng,
chiến dịch ra quân vệ sinh môi trường
biển, thu gom xử lý rác thải, chất thải;
kêu gọi không thải rác thải nhựa ra
môi trường, khuyến khích các hoạt
động tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa.
PV GAS cũng tổ chức các hội nghị, hội
thảo, tọa đàm về công tác quản lý,
khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ
môi trường biển và hải đảo bền vững,
phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm
bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ hệ
thống công trình dầu khí. PV GAS đã
biểu dương và khen thưởng những
đơn vị, cá nhân, cộng đồng và đối tác
có đóng góp thiết thực, hiệu quả
trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên,
bảo vệ môi trường biển và hải đảo... 
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L C D U DUNG QU T

TOP
10
“Nhà máy xanh
thân thiện”
BẢO TRÂM

Hồ nước thải của NMLD Dung Quất

N m 2018 là n m th 2 Nhà máy L c d u Dung Qu t đã đ t Top 10 “Nhà máy xanh thân
thi n” và Top 20 “S n ph m thân thi n v i môi tr ng do Trung
ng H i kinh t Môi
tr ng Vi t Nam trao t ng. Tr c đó, Nhà máy c ng đã nh n đ c các gi i th ng, ch ng
nh n v b o v môi tr ng do các t ch c Qu c t và c quan ch c n ng trong n c trao
t ng. Nh ng gi i th ng là s n l c, đ u t bài b n, ý th c trách nhi m cao c a Nhà máy
trong công tác b o v môi tr ng.
ảo vệ môi trường luôn là
nhiệm vụ và cũng là mục
tiêu quan trọng hàng đầu
cuar Nhà máy. Ngay từ giai
đoạn thiết kế và xây dựng Nhà máy,
đã lựa chọn, lắp đặt các công nghệ
lọc dầu hiện đại trên thế giới để đảm
bảo tiết kiệm về năng lượng và hạn
chế phát sinh chất thải. Nhờ những
nỗ lực đó, Nhà máy đã được Tổ chức
Chứng nhận quốc tế doanh nghiệp
cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản
lý tích hợp An toàn - Sức khỏe - Môi
trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO
1400:2015 về hệ thống quản lý môi
trường; OHSAS 1800:2007 về hệ
thống quản lý an toàn, sức khỏe
nghề nghiệp; OSHA 3132 về hệ
thống quản lý an toàn công nghệ.
Hiện Nhà máy có 4 hạng mục chính
xử lý và bảo vệ môi trường, gồm:
Thiết bị tách bụi tĩnh điện - Phân
xưởng Cracking xúc tác 1 tầng sôi
(RFCC); Phân xưởng Thu hồi lưu
huỳnh (SRU1); Phân xưởng Thu hồi
lưu huỳnh bổ sung (SRU2) và Hệ
thống xử lý nước thải tại khu vực Nhà
máy. Riêng hệ thống xử lý nước thải
của Nhà máy, BSR đã đầu tư 27,8 triệu

B
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USD xây dựng hệ thống xử lý nước
thải kết hợp lý-hóa-sinh với công suất
560 m3/h theo công nghệ tiên tiến,
hiện đại của các nước công nghiệp
phát triển (G7). Cụ thể, Nhà máy xây
dựng chiều cao ống khói phù hợp;
lắp đặt thiết bị lọc bụi tĩnh điện để xử
lý dòng khí thải có chứa hàm lượng
bụi cao; lắp đặt phân xưởng thu hồi
lưu huỳnh trong dòng khí thải; lắp
đặt các thiết bị phân tích liên tục để
phân tích các chỉ tiêu gây ô nhiễm
đặc trưng của ống khói như: NOx,
SOx tại một số ống khói quan trọng
để người vận hành giám sát và điều
chỉnh kịp thời khi có sự cố nồng độ
các chất ô nhiễm của dòng khói thải
vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Theo
đó, tất cả các loại khí thải của Nhà
máy, trước khi thải ra môi trường, đều
được các hệ thống thiết bị này “thu
gom”, xử lý có sự kiểm tra, giám sát
chặt chẽ. Thậm chí, Nhà máy còn mời
các cơ quan môi trường về lấy mẫu
khí thải để quan chắc, đánh giá. Vì
thế, các loại khí thải xả ra của Nhà
máy luôn đáp ứng các tiêu chuẩn môi
trường, được các cơ quan chức năng
kiểm tra, giám sát đánh giá cao.

   

Đối với khối lượng chất thải phát
sinh trong quá trình sản xuất được
Nhà máy thu gom, phân loại lưu giữ
tại từng kho chất thải nguy hại và
chất thải công nghiệp. Chất thải sau
khi được thu gom, phân loại sẽ được
chuyển cho nhà thầu xử lý chất thải
có giấy phép để xử lý đúng quy định
của Nhà nước. Qua các đợt thanh tra,
kiểm tra, Nhà máy luôn tuân thủ tốt
các quy định pháp luật hiện hành và
không có vi phạm trong công tác bảo
vệ môi trường.
Kể từ khi đi vào hoạt động đến
nay, Nhà máy luôn được Chính phủ và
các Bộ, ngành liên quan giám sát,
kiểm định đánh giá cao về công tác
bảo vệ môi trường... Nhà máy luôn sẵn
sàng bố trí các buổi đi kiểm tra, giám
sát của lãnh đạo địa phương và người
dân về thăm quan hiện trạng môi
trường của Nhà máy. Hiện nay, các chỉ
số môi trường ở Nhà máy đều thấp
hơn tiêu chuẩn Việt Nam cho phép.
Khí thải, nước thải và chất thải rắn đều
được thu gom, xử lý theo quy định
hiện hành. Sau gần 10 năm vận hành,
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chưa để
xảy ra một sự cố môi trường nào 

DOANH NGHIỆP VỚI MÔI TRƯỜNG

Các nước G7 cần hình thành cơ chế hợp tác toàn cầu
về giảm chất thải nhựa
Đó là ý ki n đ xu t c a Th t ng Chính ph Nguy n Xuân Phúc t i H i ngh Th ng
đ nh G7 m r ng di n ra t i vùng Charlevoix, bang Québec, Canađa ngày 9/6/2018. Th
t ng còn đ xu t m t s sáng ki n và nh n m nh m c tiêu gìn gi đ i d ng xanh, môi
tr ng sinh t n c a nhân lo i ch có đ c khi hòa bình, n đ nh, h p tác lan t a trên các
vùng bi n.
ội nghị G7 đã đánh giá vấn đề ô nhiễm, khai thác không
bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên biển và đại
dương là thách thức chung của toàn cầu, đe dọa sự phát
triển bền vững của cả hành tinh, trước hết là các quốc gia
ven biển. Qua đó, kêu gọi tăng cường hợp tác toàn cầu và
khu vực trong BVMT sinh thái biển, đại dương, hướng tới
mục tiêu đại dương xanh, hành tinh xanh. Tại Hội nghị, hầu
hết các nhà lãnh đạo khẳng định cam kết thực hiện Thỏa
thuận Pari về BĐKH (COP 21); Chia sẻ các ý tưởng, tầm nhìn
và biện pháp tăng cường năng lực thích ứng, ứng phó
BĐKH; Thúc đẩy các cơ chế giải quyết vấn đề biển trên cơ
sở luật pháp quốc tế, chống xói mòn bờ biển và nước biển
dâng; Hình thành cơ chế hợp tác và chuẩn mực quốc tế
chung về chống rác thải nhựa, chống đánh bắt hải sản bất
hợp pháp, tăng cường quản lý và bảo tồn sinh thái biển,
phát triển cơ sở hạ tầng biển, bảo đảm phát triển bền vững
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các ngành kinh tế biển… Hội nghị ủng hộ sáng kiến của
Canađa về tăng cường hợp tác quốc tế trong ngăn ngừa, xử
lý rác thải nhựa ra đại dương và thúc đẩy bình đẳng giới
trong ứng phó BĐKH.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam
không chỉ chịu tác động nặng nề của BĐKH, nước biển
dâng mà còn chịu tác động tiêu cực của việc khai thác, sử
dụng không bền vững nguồn tài nguyên nước sông Mê
Kông. Vì vậy, Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc cắt
giảm phát khí thải theo Thỏa thuận COP 21; Đề nghị các
nước G7 và quốc tế tiếp tục hỗ trợ, tăng cường hợp tác
với Việt Nam nhằm nâng cao năng lực giám sát, thích ứng
với BĐKH, chống nước biển dâng, xâm nhập mặn cũng
như quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước hạ lưu sông
Mê Kông.
NGUYỆT ANH

Pháp luật môi trường về nhập khẩu phế liệu
háp luật về môi trường cho phép nhập khẩu phế liệu để
phục vụ cho quá trình sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên
trong quá trình nhập khẩu phế liệu, cần phân biệt được đâu
là phế liệu và đâu là chất thải để tránh nhầm lẫn. Theo quy
định của Luật Bảo vệ môi trường như sau:
Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ
những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất
hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá
trình sản xuất khác.
Chất thải là vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.
Có thể phân biệt phế liệu và chất thải theo 3 tiêu chí sau:
Các yếu tố để trở thành phế liệu hoặc chất thải:
Phế liệu: Là những vật liệu, sản phẩm tồn tại dưới dạng
vật thể và được phân loại, lựa chọn. Chất thải: Là những vật
chất tồn tại dưới dạng rắn, lỏng, khí.
Các yếu tố trở thành chất thải rộng hơn của phế liệu.
Các yếu tố bị từ bỏ giá trị sử dụng:
Phế liệu: chủ sở hữu vật liệu, sản phẩm chủ động từ bỏ
khai thác, sử dụng sản phẩm, vật liệu đó.
Chất thải: Chủ sở hữu có thể chủ động từ bỏ khai thác,
sử dụng vật chất hoặc buộc phải từ bỏ do vật hết giá trị
sử dụng.
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Mục đích sau khi bị thải ra:
Phế liệu: thu hồi và tái sử dụng làm nguyên liệu mới cho
quá trình sản xuất sản phẩm khác.
Chất thải: không có mục đích sử dụng, và cần phải có
biện pháp xử lý, tiêu hủy phù hợp với từng loại chất thải.
Doanh nghiệp được nhập khẩu phế liệu để làm nguyên
liệu sản xuất khi thỏa mãn các điều kiện sau:
* Điều kiện đối với doanh nghiệp:
Các kho, bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo
đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường; Có đủ năng lực
xử lý các tạp chất đi kèm với phế liệu nhập khẩu; Có công
nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu đạt tiêu chuẩn
môi trường.
* Điều kiện đối với phế liệu nhập khẩu:
Đã được phân loại, làm sạch, không lẫn những vật liệu,
vật phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của
pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; Không chứa chất thải,
các tạp chất nguy hại, trừ tạp chất không nguy hại bị rời ra
trong quá trình bốc xếp, vận chuyển; Thuộc danh mục phế
liệu được phép nhập khẩu do Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định.
TRẦN BẢN
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Hoàn thiện quy trình công nghệ
tái chế dầu nhờn đã qua sử dụng
để sản xuất dầu gốc
Th.S NGUYỄN VĂN DŨNG
iện nay, mỗi năm Việt Nam
tiêu thụ khoảng 350.000
tấn dầu bôi trơn mà toàn bộ
lượng dầu này phải nhập từ
nước ngoài dưới dạng dầu thành
phẩm hoặc dầu gốc cùng với các loại
phụ gia. Trong khi hầu như toàn bộ
dầu nhớt thải lại được xử lý không
đúng cách, không đúng mục đích
hoặc thải trực tiếp vào môi trường. Đó
là một sự lãng phí rất lớn nhưng nguy
hiểm hơn hết là gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng. Các nhà khoa
học đã xác định, một tấn dầu thải đổ
ra môi trường sẽ hủy diệt môi sinh của
2ha đất trồng hoặc 1 km2 mặt nước.
Nếu chúng ta biết xử lý đúng cách và
tái chế hiệu quả thì không những
nguồn nhớt thải này là nguyên liệu
quý giá, mà còn giải quyết được nạn ô
nhiễm môi trường. Do vậy, việc
nghiên cứu để đưa ra một phương
pháp tái chế nhớt thải phù hợp với
điều kiện Việt Nam hiện nay là một
vấn đề đang được quan tâm.

H

NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÁC
PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ - CHẾ
BIẾN
Nguồn nhớt thải tại Việt Nam hiện
nay là hỗn hợp của nhiều loại nhớt đã
qua sử dụng như nhớt xe gắn máy, ô
tô, xe tải, dầu chế biến, dầu thủy lực...
được thu gom chủ yếu từ các nhà máy,
tiệm sửa xe, trạm bảo trì và các nguồn
khác. Hàm lượng tạp chất trong nhớt
thải thường biến động và phụ thuộc
vào loại phụ gia sử dụng và thời gian
sử dụng nhớt. Các tạp chất nhiều nhất
trong nhớt thải là các kim loại như Ca,
Ba, Zn, Al và P tạo ra sự mài mòn của
động cơ và sự biến tính của các các
phụ gia tẩy rửa và phân tán, còn Pb
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hay các khí hydrocacbon nhẹ thì do sự
hòa lẫn của xăng hay nước vào nhớt
trong quá trình sử dụng, tồn trữ. Bản
chất của quá trình tái chế nhớt thải là
quá trình phân tách các tạp chất kể
trên ra khỏi nhớt thải. Tùy theo đặc
tính của từng nguồn nhớt thải mà quá
trình sử lý sẽ khác nhau, có thể kể đến
một số công nghệ đã được sử dụng
trong những năm qua như: Phương
pháp lọc thích hợp với các loại nhớt
thải có độ nhớt thấp và hàm lượng tạp
chất không cao như dầu biến thế, dầu
thủy lực... còn đối với các loại nhớt thải
có độ nhớt cao và còn có mặt của các
phụ gia phân tán thì các tạp chất tồn
tại trong nhớt thải ở trạng thái keo rất
bền, trong trường hợp này thì ta
không thể tách các tạp chất này bằng
phương pháp lọc thông thường;
Phương pháp axit - đất sét là công
nghệ tái chế nhớt thải được sử dụng
phổ biến nhất trong các thập kỷ trước
đây. Theo phương pháp này thì nhớt
thải sau khi tiếp xúc và phản ứng với
pha axit, nhớt thải sau khi tách cặn sẽ
được tiếp xúc với đất sét khử màu để
hấp phụ các tạp chất còn lại và các
phần tử tạo màu, mùi. Tuy nhiên, công
nghệ này có một số nhược điểm như:
Lượng axit sử dụng rất lớn nên cần
phải có biện pháp xử lý lượng axit thải
này trước khi đưa ra môi trường. 20%
dầu thải bị mất mát do lẫn vào axit
thải vẫn còn tồn dư một lượng nhỏ
axit trong sản phẩm; Phương pháp
đông tụ công nghệ này cũng được sử
dụng nhiều trong những năm gần
đây, sử dụng hóa chất đông tụ để keo
tụ các tạp chất trước khi khử màu
bằng đất sét. Phương pháp này khắc
phục được nhược điểm của phương

   

pháp axit là lượng hóa chất sử dụng
rất ít, tỷ lệ hao hụt thấp. Tuy nhiên,
lượng đất sét sử dụng khá cao và quá
trình xử lý phụ thuộc nhiều vào sự
thay đổi của đặc tính nguyên liệu;
Phương pháp trích ly bằng dung môi
công nghệ trích ly bằng dung môi có
tỷ lệ dung môi sử dụng khá lớn (gấp
5- 10 lần so với nhập liệu) vì thế chi phí
đầu tư cho hệ thống thu hồi dung môi
rất cao nên cũng rất ít được áp dụng;
Phương pháp chưng cất chân không
sâu: công nghệ chưng cất chân không
đã được nghiên cứu và ứng dụng khá
lâu vào lĩnh vực tái chế với các ưu
điểm như: quy trình có thể hoạt động
liên tục hoặc gián đoạn, ít phụ thuộc
vào sự thay đổi đặc tính của nguyên
liệu, hiệu quả kinh tế cao do thu hồi
được các sản phẩm phụ, năng suất
lớn. Tuy nhiên, công nghệ này còn vấp
phải một vài nhược điểm như tình
trạng quá nhiệt cục bộ trong tháp và
hiện tượng bám cặn làm cho hoạt
động của tháp chưng cất mất ổn định,
chi phí bảo trì lớn và chất lượng sản
phẩm không cao; Phương pháp
chưng cất chân không sâu với kỹ thuật
bay hơi lớp mỏng: Trong vài năm gần
đây, một kỹ thuật mới đã được nghiên
cứu và áp dụng thành công để khắc
phục nhược điểm của phương pháp
chưng cất chân không truyền thống là
kỹ thuật chưng cất chân không bằng
công nghệ bay hơi lớp mỏng. Kỹ thuật
này sử dụng một cơ cấu quay bên
trong tháp chưng cất chân không
nhằm tạo ra trạng thái lớp màng
mỏng của nguyên liệu trong tháp
chưng cất, trạng thái này giúp giảm
thời gian lưu của nguyên liệu trong
tháp, tăng cường khả năng bay hơi,
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dẫn đến làm giảm đáng kể hiện tượng
quá nhiệt cục bộ và bám cặn trên bề
mặt trao đổi nhiệt.
Nhớt thải Việt Nam hiện nay có
hàm lượng tạp chất rất cao và lẫn
nhiều hóa chất hay dung môi, vì thế
tính chất nguyên liệu nhớt thải của ta
có tính biến đổi rất rộng. Do đó, việc
nghiên cứu hoàn thiện ứng dụng công
nghệ chưng cất chân không với kỹ
thuật bay hơi lớp mỏng là phù hợp cho
việc xử lý và tái chế dầu nhớt thải của
thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, việc
triển khai Dự án nghiên cứu sản xuất
thử nghiệm “hoàn thiện quy trình công
nghệ thu hồi dầu gốc từ dầu nhờn
thải” là rất cần thiết nhằm đưa những
kết quả nghiên cứu mới vào ứng dụng
trong thực tế, đem lại lợi ích lớn từ kinh
tế và giúp giải quyết triệt để nguồn
nhớt thải nguy hại cho môi trường.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thuyết minh công nghệ: Dầu nhớt
thải sau khi thu gom từ thị trường sẽ
đưa vào bể chứa, tại đây các tạp chất
thô và nước tự do có trong dầu nhớt
thải sẽ lắng tách ra khỏi dầu. Phần
nước thải phân tách từ cụm này sẽ
được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải
của nhà máy và được sử dụng lại làm
nước cất cho hệ thống tháp giải nhiệt.

Dầu nhớt thải sau khi được xử lý sơ bộ
tại bể thu gom sẽ được bơm vào thiết
bị phản ứng đông tụ và bổ sung thêm
hóa chất đông tụ nhằm tăng cường
hiệu quả cho quá trình phân tách tạp
chất. Từ bình phản ứng đông tụ,
nguyên liệu dầu thải được dẫn vào hệ
thống ly tâm nhằm phân tách dầu thải
sau khi đông tụ thành 3 pha: Pha dầu
“khô” dầu thải được tách loại nước và
tạp chất. Pha nước được đưa đến hệ
thống xử lý nước thải. Pha rắn các cặn
được tách ra từ dầu nhớt thải. Dầu
nhớt thải sau khi tách nước và tạp chất
từ hệ thống ly tâm 3 pha được gọi là
dầu “khô” sẽ được dẫn vào thiết bị
chưng cất chân không tại đây. Quá
trình chưng cất được thực hiện qua 4
giai đoạn như sau: Giai đoạn 1: Thiết bị
hoạt động ở nhiệt độ thường đến
1600C và áp suất chân không 40
mmHg. Trong giai đoạn này, các phân
đoạn hydrocacbon nhẹ sẽ bay hơi,
phân tách khỏi dầu thải và được
ngưng tụ qua hệ thống thiết bị ngưng
tụ. Sản phẩm này được sử dụng làm
nhiên liệu đốt cho lò gia nhiệt của hệ
thống. Giai đoạn 2: Nhiệt độ tháp
chưng cất được nâng đến khoảng
2200C dưới áp suất chân 40 mmHg. Ở
điều kiện này các hydrocacbon thuộc

phân đoạn Diesel sẽ bay hơi và tách ra
khỏi nguyên liệu dầu thải. Sản phẩm
Diesel này sẽ được thu hồi và đưa vào
bình chứa Diesel. Giai đoạn 3: Nhiệt độ
chưng cất được tiếp tục nâng lên xấp
xỉ 3000C ở áp suất chân không 720
mmHg để tách tiếp phân đoạn dầu
gốc nhẹ (SN 150). Giai đoạn 4: Nhiệt
độ chưng cất đạt đến 3500C ở áp suất
chân không xấp xỉ 760 mmHg để thu
hồi hoàn toàn phân đoạn dầu gốc
nặng (SN 300). Các phân đoạn dầu
gốc nhẹ và nặng sau chưng cất sẽ
được đưa vào hệ thống bồn tồn trữ
trung gian trước khi đưa qua hệ thống
xử lý màu và mùi. Tại hệ thống khử
màu và mùi, dầu sẽ tiếp xúc với chất
hấp phụ. Sau khi xử lý, dầu gốc đạt
chất lượng tương đương với dầu gốc
nhóm I (tiêu chuẩn API) và được bơm
vào hệ thống bồn tồn trữ sản phẩm.
Phân đoạn đáy của quá trình chưng
cất sẽ được đưa về hệ thống bồn chứa
dầu cặn (FO). Quá trình tái chế dầu
nhớt thải bằng phương pháp chưng
cất chân không với kỹ thuật bay hơi
lớp mỏng được thực hiện theo dạng
mẻ. Sau khi kết thúc mẻ chưng, tiếp
tục bơm dầu thải vào thiết bị và thực
hiện mẻ kế tiếp theo quy trình kể trên.
Ứng với mỗi phân đoạn, dầu đều được
phân tích kỹ lưỡng để đạt các quy
chuẩn tiêu chuẩn Việt Nam về sản
phẩm tương ứng.

KẾT LUẬN
Dự án hoàn thiện qui trình công
nghệ tái chế dầu nhờn đã qua sử dụng
để sản xuất dầu gốc, thực hiện thành
công chuyển hóa nhớt thải thành các
sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Dự án
thực hiện được hai nhiệm vụ quan
trọng là xử lý chất thải nguy hại là
nhớt thải và thu hồi được các sản
phẩm dầu mỏ có giá trị cao, với 72%
lượng dầu gốc thu hồi đạt chất lượng
API I. Ngoài ra, hầu hết các sản phẩm
khác của công nghệ như dầu FO, DO
đều có thể sử dụng trong nội tại nhà
máy hoặc bán cho các đơn vị khác có
nhu cầu. Dự án còn góp phần nâng
cao trình độ khoa học công nghệ của
đội ngũ kỹ thuật của nhà máy, làm chủ
được công nghệ chưng cất chân
không lớp mỏng 

Hệ thống tái chế nhớt thải thành dầu gốc
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ỨNG DỤNG
nhiều công nghệ hiện đại
để bảo vệ môi trường
THANH TÚ

Nh ng n m qua, Công ty Nhi t đi n Duyên H i (thu c T ng công ty
Phát đi n 1) đã đ t nhi u thành tích kh quan, luôn hoàn thành t t
nhi m v đ c giao. Có đ c đi u này là nh Công ty đã tích c c ng
d ng nhi u công ngh hi n đ i trong s n xu t và b o v môi tr ng.

CÔNG NGHỆ LÒ HƠI CHO CÁC
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
Lò hơi chính sử dụng cho Nhà
máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 là lò hơi
thông số cận tới hạn, đốt than phun,
tuần hoàn tự nhiên, ngọn lửa cháy
hình W, tái nhiệt 1 cấp, và vận hành
khói gió cân bằng. Lò hơi có cấu trúc
hoàn toàn từ thép được bố trí ngoài
trời có mái che, và được treo trên kết
cấu khung thép, lò có hình dạng chữ
π. Nhiên liệu sử dụng cho lò hơi là
than Antraxit cám 6a.1 từ khu vực
Hòn Gai, Cẩm phả - Quảng Ninh. Lò
được bố trí 36 vòi đốt than bột dạng
cyclone kép, vòi đốt được xếp theo
dãy ở phần vai lò của phía tường
trước và tường sau buồng lửa (18 vòi
phía tường trước và 18 vòi phía
tường sau).
Đối với Nhà máy Nhiệt điện Duyên
Hải 3, lò hơi được thiết kế kiểu lò hơi
cận tới hạn, đốt than phun, tuần hoàn
tự nhiên, tái nhiệt một cấp, các vòi đốt
được đặt ở vách trước và vách sau của
buồng đốt, kết cấu bằng thép, có
dạng hính chữ π. Theo thiết kế, than
được dùng bao gồm than bittum và á
bittum. Hiện đang dùng toàn bộ than
á bitum của Indonesia.
Các vòi đốt được đặt đối diện ở
vách trước và vách sau buồng đốt
thông qua áp suất dương. Lò hơi

20



   

Hình 16: Hệ thống khử Nox và lọc bụi tỉnh điện

được cung cấp bao gồm 30 vòi đốt,
cung cấp than bột theo dòng chảy
xoáy cho vòi đốt. Tại mỗi vách trước
và vách sau có 3 tầng vòi đốt, mỗi
tầng có 5 vòi, các vòi đốt tương ứng ở
vách trước và vách sau được đặt đối
xứng qua mặt phẳng song song đi
qua tâm lò. Phần phía trên của vòi đốt
được bố trí các bộ điều chỉnh gió
Overfire (OFA). Có tổng cộng 10 bộ
điều chỉnh gió Overfire được đặt ở

   

vách trước và vách sau, mỗi vách
tường có 5 bộ điều chỉnh, do đó hạn
chế được sự hình thành NOx.

CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÓI
THẢI HIỆN ĐẠI
Khí thải của nhà máy chủ yếu
phát sinh từ buồng đốt lò hơi và
thành phần ô nhiễm chủ yếu là bụi,
NOx, SOx. Khí thải phát sinh từ lò hơi
sẽ đi qua hệ thống xử lý khí thải như

CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM MỚI

Hộp khói
đầu vào

Trường
điện

Phễu thu

Hộp khói
đầu ra

Quạt
khói

Bình vận chuyển

Khử lưu huỳnh
và ống khói

Silo chứa tro

Hình 17: Sơ đồ khối của hệ thống lọc bụi tĩnh điện.

sau: Trước tiên, khí thải được dẫn qua
hệ thống khử NOx bằng SCR
(Selective Catalytic Reduction) để
khử NOx có trong khói thải  sau khi
khói thải loại bỏ NOx có trong khói
thải sẽ được dẫn qua bộ lọc bụi tĩnh
điện (ESP) để tách và thu hồi tro bay
có trong khói thải  sau khi khói thải
được loại bỏ tro bay sẽ được dẫn qua
bộ xử lý khử SOx sau khi loại bỏ SOx
khí thải được thải ra môi trường
thông qua ống khói.
Giảm thiểu NOx bằng phương
pháp chọn lọc xúc tác SCR - Selective
Catalytic Reduction:
NOx là cách gọi chung cho nhóm
NO và NO2 phát sinh trong quá trình
đốt lò, trong đó chủ yếu là NO chiếm
khoảng 90%; Khi NOx này ảnh hưởng
đến thành phần không khí dùng Hệ

thống SCR đặt tại khu vực cuối của lò
giảm thiểu NOx đạt tiêu chuẩn thải
cho phép.
Nhà máy cũng áp dụng hệ thống
lọc bụi tĩnh điện (ESP) xử lý khí thải có
công nghệ tiên tiến. Hệ thống có
nhiệm vụ tách và thu hồi tro bay
trong sản phẩm cháy (khói) để bảo vệ
môi trường, phù hợp với tiêu chuẩn
nồng độ bụi tổng tối đa cho phép
trong khí thải công nghiệp nhiệt điện
đốt than là 140 mg/m3. Ngoài ra, nó
cũng giúp chống mài mòn cánh của
các quạt khói và hạn chế tro bụi ảnh
hưởng đến sự vận hành của hệ thống
khử lưu huỳnh của tổ máy.
Ưu điểm của hệ thống lọc bụi
tĩnh điện này là hiệu suất khử bụi cao
(nồng độ tro bụi trong khói giảm
>99%); thu hồi được các hạt bụi có

Ô nhiễm từ khu - cụm công nghiệp
tỉnh Cà Mau
ó nhiều tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường ở khu - cụm công
nghiệp tỉnh Cà Mau, trong đó, có tác nhân xuất phát từ hoạt
động của các cơ sở sản xuất (CSSX) tại các khu công nghiệp (KCN) cụm công nghiệp (CCN). Cụ thể, như: KCN Hòa Trung hiện có 9 CSSX,
Cụm công nghiệp Sông Đốc và khu vực tiếp giáp có 12 CSSX công
nghiệp, chủ yếu là chế biến thủy sản và bột cá phát sinh nhiều mùi
hôi, khí thải, nước thải ô nhiễm khiến người dân trong khu vực và
xung quanh bức xúc. UBND tỉnh Cà Mau đã có kế hoạch khắc phục
năm 2018. Đối với ô nhiễm từ 2 KCN - CCN, đưa ra giải pháp: Kết hợp
giữa tuyên truyền, vận động với thanh - kiểm tra xử lý vi phạm và
từng bước đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN - CCN theo quy hoạch được
phê duyệt; đồng thời đề ra nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, giao trách
nhiệm cho các sở, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện. Tuy nhiên,
để giải quyết căn cơ tình trạng ô nhiễm môi trường, các CSSX phải
thay đổi công nghệ sản xuất, nguyên liệu đốt gây ô nhiễm, xây dựng
hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; mời gọi đầu tư xây
dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung.
PV

C

kích thước rất nhỏ (0.1μm); Tổn thất
áp suất trên đường khói nhỏ, không
ảnh hưởng nhiều đến công suất của
quạt khói; chịu được nhiệt độ cao (lên
đến 4000C). Nhược điểm của hệ
thống này là chi phí vận hành và bảo
dưỡng cao.
Việc cải tiến đưa hệ thống ESP
vào vận hành ngay từ đầu là rất cần
thiết để khắc phục khói đen thải ra
ngoài gây ô nhiễm môi trường trong
quá trình khởi động tổ máy.
Ngoài ra, Nhà máy còn áp dụng
Hệ thống khử lưu huỳnh bằng nước
biển gồm các hệ thống chính: hệ
thống đường khói, hệ thống hấp thụ
SO2, hệ thống cung cấp nước biển,
hệ thống xử lý nước biển (hệ thống
sục khí) và hệ thống điện, đo lường,
điều khiển… 

QUẢNG TRỊ:

Khởi công khu liên hiệp
xử lý rác thải hiện đại
ó là dự án Khu liên hợp xử lý rác thải Quảng
Trị, do Công ty CP Đầu tư xây lắp và Thương
mại Minh Lộc (có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) làm
chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tại phường
3 và phường 4, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Dự án nhà máy xử lý rác thải đầu tiên tại địa
phương này có quy mô lớn và hiện đại, với
tổng mức vốn đầu tư 940 tỷ đồng bằng nguồn
vốn tự có và vốn vay; có diện tích mặt bằng
rộng 7ha, với công suất xử lý từ 230 đến 518
tấn rác thải/ngày đêm, gồm: rác thải công
nghiệp, sinh hoạt, y tế và các loại rác thải khác.
Đặc biệt, khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt
động, rác thác sẽ được tận dụng tối đa để tái
chế các sản phẩm đầu ra.
PV

Đ
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RÁC THẢI ĐƯỢC TÁI CHẾ
cho nhiều lợi ích ở Nhật Bản
và Singapore
Trong b i c nh đô th hóa và tình tr ng bùng n dân s gia t ng thì rác th i đã tr thành
m t v n đ môi tr ng ngày càng nghiêm tr ng trên th gi i.Tr c nguy c ph i đ i m t
v i kh ng ho ng rác th i, nhi u n c đã có các cách qu n lý và s d ng tái ch rác th i
m t cách hi u qu , phù h p v i đi u ki n riêng c a t ng vùng, t ng n c. T i châu Á,
Nh t B n và Singapore là hai n c đi tiên phong trong x lý, tái ch rác th i.
SINGAPORE:
BIẾN RÁC THÀNH ĐIỆN
Singapore là nước trong khu vực
Đông Nam Á với diện tích nhỏ nên đã
có nhiều biện pháp quản lý và xử lý
rác thải hiệu quả. Ngay từ năm 2001,
Chính phủ Singapore đã triển khai
chương trình xử lý rác thông minh.
Theo đó, Singapore yêu cầu tăng tỷ lệ
tái chế thông qua phân loại rác tại
nguồn từ các hộ gia đình, các chợ, các
cơ sở kinh doanh để giảm chi phí.
Quy trình chọn lọc và tái chế rác thải
đã được giới thiệu đến cho cư dân.
Một hệ thống thu gom được ra mắt
và các trường học, văn phòng, trung
tâm mua sắm và các ngành đều tham
gia vào chương trình tái chế này. Đến
cuối năm 2005, có tới 56% số hộ gia
đình Singapore tham gia chương
trình tái chế rác thải.
Singapore chỉ chôn 2% lượng rác
thải rắn còn 38% được đốt để tạo ra
điện, 60% lượng rác thải còn lại được
tái chế, nhờ đó giảm được lượng rác
đổ vào các bãi chôn, cùng lúc có thể
tạo ra điện năng để sử dụng. Hiện tại,
4 nhà máy điện từ rác thải của
Singapore đáp ứng gần 3% nhu cầu
điện năng của Singapore. Singapore
có kế hoạch xây dựng nhà máy thứ 5
biến rác thải thành điện, dự kiến sẽ đi
vào hoạt động trong năm 2019.
Đặc biệt từ năm 1995, Singapore
đã xây dựng một bãi chôn rác ở đảo
Semakau Landfill trên phần đất lấn
biển. Đến nay, Semakau Landfill còn
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được biết đến như một khu sinh thái
đa dạng với hơn 700 loài động thực
vật khác nhau.
Thực tế, đảo rác Semakau Landfill
bao gồm hai hòn đảo nhỏ gần nhau là
Pulau Semakau và Pulau Sakeng. Để
nối hai hòn đảo và ngăn cách phần
biển quanh hai hòn đảo này với biển
khơi bên ngoài, người ta đã cho xây
một bờ kè dài 7km như bức tường
thành vững chãi bao quanh hai hòn
đảo. Phần biển trong bờ kè được phân
chia làm 11 ô nhỏ, được phân tách bởi
những bức tường dày được gia cố
bằng cát, màng không thấm nước và
đất sét nhằm ngăn không cho rác thải
rò rỉ ra môi trường biển. Rác sẽ được
chôn tại các ô này cho đến khi đầy, hết

   

năm này sang năm khác. Rác khi được
chuyển về Semakau Landfill thực chất
là "tro rác" và đã qua một giai đoạn xử
lý kỹ càng.

NHẬT BẢN:
RÁC THẢI SỬ DỤNG CHO
NHIỀU LỢI ÍCH
Ở Nhật Bản, vấn đề xử lý rác thải
và đảm bảo an ninh rác được thực
hiện rất hiệu quả nhờ thực hiện
thành công hệ thống phân loại rác
ngay từ đầu và áp dụng công nghệ
xử lý, tái chế rác hiện đại. Hệ thống
phân loại rác của Nhật Bản tương đối
phức tạp. Mỗi thành phố, thị trấn và
quận đều có một hệ thống hoàn toàn
khác nhau. Ví dụ, 23 khu phố ở Tokyo
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có hệ thống phân loại rác riêng, tất
cả rác có thể đốt cháy được yêu cầu
đựng vào túi đỏ, rác không thể đốt
cháy đựng trong túi màu xanh
dương trong khi giấy, nhựa, chai lọ,
nhựa mềm, báo, bìa, thủy tinh và pin
đựng ở túi màu trắng.
Lượng rác thải ở Nhật Bản ước
khoảng hơn 45 triệu tấn mỗi năm.
Do không có nhiều đất để chôn lấp
rác, nước này buộc phải dựa vào giải
pháp đốt rác. Nhận Bản sử dụng
công nghệ đốt hóa lỏng tầng sôi,
phương pháp hiệu quả để đốt
những vật liệu khó cháy. Về cơ bản,
công nghệ này xử lý rác bằng cách
vùi rác vào một lớp cát, sau đó sử
dụng lưu lượng không khí trong quá
trình nung lò, cùng một số hóa chất
khác để tiêu hủy rác. Cụ thể, rác thải
sau khi phân loại khi cho vào buồng
đốt sẽ được treo bên trên lớp đệm
tro nóng sủi bọt, luồng không khí
được nung từ dưới đáy buồng sẽ thổi
lên, đẩy những phần rác chưa cháy
hết đi lên, sau đó lại quay trở lại phía
dưới để đốt lại một lần nữa.
Bên cạnh đó, hơn 20% tổng lượng
rác thải hằng năm được Nhật Bản đưa
vào tái chế đó là trường hợp của giấy,
chai nhựa dẻo và đặc biệt là các chai
làm bằng nhựa PET - polyethylene
terephthalate, thứ được sử dụng phổ
biến tại Nhật và nhiều nơi trên thế
giới. Theo đó, những chai làm bằng
nhựa PET sau khi được người dân
phân loại cẩn thận sẽ được nung chảy
ở nhiệt độ cao, sau đó xử lý để tạo
thành các chai PET mới. Chai nhựa
PET cũ cũng có thể kéo thành sợi, tạo
thành các vật dụng khác như quần áo,
túi xách, áo mưa…
Nhật Bản cũng là nước tiên phong
trong việc ứng dụng công nghệ lấp
biển bằng đá nặng, xi măng, bụi và
rác để tạo thêm đất mới. Cả hai sân
bay quốc tế là Chubu Centrair và
Kansai đều xây trên những hòn đảo
nhân tạo được bồi lấp từ rác. Hay thủ
đô Tokyo, nơi vấn đề thiếu đất đang
rất nghiêm trọng thì đã có thêm
khoảng 249km vuông đất “mọc” ra tại
vịnh Tokyo.
THÙY TRANG (TH)

Tìm giải pháp
tái chế rác thải
nhựa
Th i gian qua, n c ta, rác th i nh a ngày càng có xu
h ng gia t ng, gây nguy c ô nhi m môi tr ng và s c
kh e c ng đ ng. Th nh ng, công tác thu gom, công
ngh tái ch rác th i nh a Vi t Nam còn l c h u, nhi u
b t c p. Vì th , gi i quy t hi u qu x lý rác th i nh a
đ b o v môi tr ng là v n đ đ t ra hi n nay.
HẢI ANH
NGUY CƠ RÁC THẢI NHỰA
Thống kê của Tổ chức Việt Nam
sạch và xanh cho thấy, Việt Nam là 1
trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa
nhiều nhất, với khoảng 1,8 triệu tấn
ra môi trường mỗi năm. Theo bà
Nguyễn Thị Hoài Linh, Giám đốc Tổ
chức Hành động vì môi trường và
Phát triển tại Việt Nam (ENDA
Vietnam), sự tích tụ của các mảnh
rác vụn trong môi trường là vấn đề
do con người tạo ra, rác thải nhựa ở
đại dương sẽ phá hủy môi trường
tự nhiên, ảnh hưởng tiêu cực đến



đời sống của các loài thủy sản. Trên
đất liền, rác thải nhựa có ở nhiều
nơi và gây ra những tác động
nghiêm trọng đến sức khỏe, đời
sống con người. Thế nhưng, việc tái
chế rác thải nhựa và tỷ lệ phân loại
chất thải nhựa tại nguồn rất thấp,
chủ yếu dựa vào lực lượng thu mua
phế liệu, công nghệ còn lạc hậu, lỗi
thời, hiệu quả thấp, chi phí cao và
gây ô nhiễm môi trường. Hoạt
động tái chế chất thải nhựa chưa
được tổ chức quy mô, chủ yếu do
các doanh nghiệp nhỏ thực hiện,
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nên hiệu quả thấp. Bên cạnh đó,
ngành nhựa tái chế đòi hỏi kỹ thuật
công nghệ tương đối cao, trong khi
đó, các doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực này đa số là doanh
nghiệp nhỏ, phân tán, về cơ bản, tại
các cơ sở tái chế, phân loại chất thải
nhựa vẫn được tiến hành thủ công.
Trong khi, tái chế chất thải nhựa cũng
có những tác động tiêu cực nhất định
nếu các cơ sở tái chế không được
quản lý đúng cách. Với công nghệ tái
chế nhỏ lẻ, công nghệ thô sơ lạc hậu
nên hoạt động tái chế nhựa dễ gây ô
nhiễm nghiêm trọng môi trường.

NHIỀU TIỀM NĂNG NGUYÊN
LIỆU CHO NGÀNH NHỰA
Thực tế, ngành tái chế rác thải
nhựa không những giúp ích lớn trong
bảo vệ môi trường, mà còn có tiềm
năng phát triển kinh tế ngành Nhựa,
bởi hạt nhựa tái chế từ chất thải nhựa
sinh hoạt có giá thấp hơn nhiều so với
hạt nhựa nguyên sinh. Ông Nguyễn
Như Khuê, Giám đốc điều hành Công
ty RKW Lotus khẳng định, nhựa có
mặt hầu hết trong tất cả mặt hàng,
sản phẩm. Riêng tại Việt Nam, kim
ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tăng
trung bình 20%/năm. Điều này cho
thấy, tiềm năng phát triển ngành

Nhựa tái chế. Hiệp Hội nhựa Việt Nam
cho rằng, nếu sử dụng được nguồn
nguyên liệu nhựa tái chế ở mức 35 50%/năm, các doanh nghiệp có thể
giảm chi phí sản xuất hơn 15%. Trong
khi đó, theo Quỹ Tái chế chất thải
TP.HCM, rác thải nhựa chiếm tỷ cao chỉ
sau rác thực phẩm trong chất thải rắn
đô thị. Nhưng tổng lượng phế liệu
nhựa thu mua chỉ khoảng 10% của
tổng chất thải nhựa tồn lưu mỗi năm,
bị phát tán vào môi trường. Triển vọng
của các sản phẩm nhựa tái chế là rất
lớn, đặc biệt là bao bì thực phẩm và
chai nhựa PET.
Việc phát triển ngành nhựa ở Việt
Nam cho đến nay vẫn chưa thật sự
đồng bộ, chưa tương xứng là ngành
công nghiệp phụ trợ thiết yếu trong
quá trình phát triển kinh tế. Có tới 90%
doanh nghiệp ngành nhựa không chủ
động được nguồn nguyên liệu, vì
nguồn trong nước chỉ đáp ứng được
15 - 20% và chủ yếu là tái sinh từ chất
thải nhựa, còn hạt nhựa nguyên sinh
phải nhập khẩu hoàn toàn. Mặt khác,
công tác nghiên cứu vật liệu nhựa có
khả năng phân hủy vẫn đang là giai
đoạn khởi đầu. Do đó cần thiết phải có
các giải pháp quản lý tổng hợp từ
chính sách, quy hoạch phát triển sản
phẩm nhựa, giáo dục tuyên truyền

giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng
cường tái sử dụng và tái chế chất thải
nhựa. Các giải pháp công nghệ - kĩ
thuật thân thiện môi trường trong tái
chế tái sử dụng, hoặc tạo sản phẩm
nhựa sinh học dễ phân hủy dùng
trong đời sống là rất cần thiết, nên
được khuyến khích, đầu tư tạo điều
kiện để có được các kết quả áp dụng
vào thực tế.
Theo các chuyên gia, để nâng cao
hiệu quả và phát triển hoạt động tái
chế nhựa tại Việt Nam, cần phải thực
thi đồng bộ nhiều giải pháp gồm các
giải pháp mang tính pháp lý, các giải
pháp mang tính kinh tế và các giải
pháp nhằm nâng cao nhận thức cộng
đồng, thay đổi thói quen tiêu dùng và
thải bỏ chất thải nhựa. Các giải pháp
này cần tập trung giải quyết 3 vấn đề:
Nâng cao hiệu quả thu gom chất thải
nhựa, chính sách hỗ trợ hoạt động tái
chế nhựa và hỗ trợ các doanh nghiệp
tham gia tái chế nhựa. Trong quy
hoạch tổng thể ngành Nhựa, Bộ Công
Thương đã đưa việc phát triển công
nghiệp sản xuất nguyên liệu cho
ngành Nhựa là 1 trong 3 chương trình
trọng điểm. Theo đó, việc hình thành
các nhà máy tái chế phế liệu nhựa sẽ là
bước khởi đầu trong nỗ lực tái chế rác
thải nhựa hiện nay 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU:

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý
chất thải Green HC (giai đoạn 2)
BND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành
Quyết định số 150 chấp thuận cho Công ty
TNHH Green HC đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý
chất thải Green HC (giai đoạn 2) tại xã Láng Dài,
huyện Đất Đỏ. Diện tích đất sử dụng 30,94 ha,
tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 200 tỷ đồng.
Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ
ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư. Mục
tiêu dự án là đầu tư, thiết kế, xây dựng và vận
hành Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt,
chất thải công nghiệp thông thường,với công suất dự kiến xử lý chất thải sinh hoạt khoảng 150 tấn/ngày; chất thải
công nghiệp thông thường khoảng 48 tấn/ngày.
Khu liên hợp xử lý chất thải Green HC (giai đoạn 1) đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận chủ trương
đầu tư năm 2017, với công suất dự kiến xử lý rác sinh hoạt 149 tấn/ngày; xử lý chất thải công nghiệp thông thường
50 tấn/ngày. Diện tích sử dụng đất khoảng 198.272 m2, tổng vốn đầu tư của dự án hơn 229 tỷ đồng.
PV

U
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Danh mục và lộ trình
thiết bị sử dụng năng lượng
phải loại bỏ
Ngày 18/5/2018, Phó Th t ng Chính ph Tr nh Đình D ng đã ký
Quy t đ nh s 24/2018/QĐ-TTg ban hành Danh m c và l trình ph ng
ti n, thi t b s d ng n ng l ng ph i lo i b và các t máy phát đi n
hi u su t th p không đ c xây d ng m i.
heo đó, từ ngày 10/7/2018, không cho phép nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh các thiết bị có mức
hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu trong tiêu chuẩn quốc gia
(TCVN) như: Bóng đèn huỳnh quang compact TCVN 7896:2008; bóng đèn huỳnh quang ống thẳng TCVN
8249:2009; tủ lạnh, tủ kết đông lạnh TCVN 7828:2013; máy điều hòa không khí không ống gió TCVN
7830:2015; máy giặt gia dụng TCVN 8526:2010; máy thu hình TCVN 9536:2012; nồi cơm điện TCVN
8252:2009; màn hình máy tính TCVN 9508:2012; máy biến áp phân phối TCVN 8525:2010...
Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh sau 2 năm kể từ ngày 10/7/2018 đối với các thiết
bị có mức hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu trong TCVN như:
Bóng đèn huỳnh quang compact TCVN 7896:2015; bóng đèn huỳnh quang ống thẳng TCVN 8249:2013;
tủ lạnh, tủ kết đông lạnh TCVN 7828:2013; máy điều hòa không khí không ống gió TCVN 7830:2015; máy
giặt gia dụng TCVN 8526:2013; máy thu hình TCVN 9536:2012; nồi cơm điện TCVN 8252:2015; màn hình
máy tính TCVN 9508:2012; động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc TCVN 7540-1:2013...
Ngoài ra, từ ngày 10/7/2018, Quyết định không cho phép xây dựng mới tổ máy phát điện bằng than,
khí công nghệ lạc hậu, có hiệu suất tại thời điểm bắt đầu đưa vào vận hành thương mại thấp hơn hiệu
suất quy định tương ứng với từng dải công suất của tổ máy theo quy định; không cho phép nhập khẩu
thiết bị cũ, lạc hậu đối với các tổ máy phát điện có công suất nằm ngoài các dải công suất quy định;
không phê duyệt chủ trương đầu tư các nhà máy nhiệt điện phát điện bằng than, khí đốt có hiệu suất
năng lượng thấp hơn hiệu suất quy định tương ứng với dải công suất của tổ máy phát điện theo quy định.
Theo ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
từng chia sẻ, một số ngành, lĩnh vực vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu; phần lớn máy móc, thiết bị nhập
khẩu đã lạc hậu 2 - 3 thế hệ, không đi kèm với giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật...“Do đó, rất cần các
giải pháp thẩm định, kiểm soát luồng công nghệ nhập khẩu để ngăn chặn công nghệ cũ, công nghệ lạc
hậu, công nghệ gây ô nhiễm môi trường, công nghệ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, đồng
thời không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam và yêu cầu của cải cách
hành chính”.
Làn sóng đổi mới công nghệ tốc độ cao song hành với hội nhập và tự do hóa thương mại toàn cầu
đang tạo sức ép cạnh tranh rất lớn đối với các doanh nghiệp nước ta. Vấn đề đặt ra đối với các doanh
nghiệp trong nước là rà soát lại mô hình kinh doanh; cải thiện phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ;
không ngừng đổi mới công nghệ để thích ứng với thay đổi của thị trường.
Thách thức cũng đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước, bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi,
thông thoáng, thu hút đầu tư nước ngoài và gia tăng nguồn lực phát triển. Mặt khác, phải kiểm soát
được thực trạng công nghệ, nhất là công nghệ trong các dự án đầu tư, bảo đảm giữ gìn môi trường và
phát triển bền vững trong bối cảnh mới.
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Trong số này
Số 2, tháng 6/2018

SỐ 2 - THÁNG 6/2018

TÁI CHẾ RÁC THẢI

1

trong lĩnh vực công nghiệp

TIN TỨC
 Qu c t n l c chung tay ch ng ô nhi m ch t th i nh a t i
Vi t Nam


2-7

8-11
CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
TS. Trần Văn Lượng
Cục trưởng Cục KTAT & MTCN
ThS. Đặng Thị Ngọc Thu
Tổng biên tập Tạp chí Công Thương

In tại Công ty CP Đầu tư
và Hợp tác quốc tế

TIÊU ĐIỂM


Gi i bài toán rào c n trong tiêu th tro, x



Bi n rác th i thành đi n c n cú “huých”



B Công Th

ng h

ng ng Ngày Môi tr

ng th gi i

DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ


C n đòn b y thúc đ y công nghi p tái ch rác th i

 Báo đ ng tình tr ng doanh nghi p nh p kh u ph
li u, rác th i không phép

12-17

DOANH NGHIỆP VỚI MÔI TRƯỜNG
 Nhi t đi n Bà R a cùng c ng đ ng xây d ng môi tr
xanh - s ch - đ p

BAN BIÊN TẬP
KS. Vũ Ngọc Hưng
ThS. Vũ Huyền Phương
CV. Nguyễn Thanh Giang
Nhà báo Thanh Tú

TÒA SOẠN
Tầng 8, số 655 Phạm Văn Đồng,
Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
ĐT: 024.22218239
Email: tudth@moit.gov.vn
Giấy phép xuất bản số: 28/GPXBBT
Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền
thông cấp ngày 12/4/2016

Qu n lý rác th i đô th b n v ng d a vào c ng đ ng

ng

 Nhi t đi n V nh Tân: đ u t c b n cho công tác b o
v môi tr ng
 Công ty Nhôm Lâm Đ ng - TKV: Đ
môi tr ng xanh

h

T ng Công ty khí Vi t Nam (PV GAS): Nhi u ho t đ ng
ng ng ngày môi tr ng và bi n đ o
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CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM MỚI
 Hoàn thi n quy trình công ngh tái ch d u nh n đã
qua s d ng đ s n xu t d u g c


tr
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ng d ng nhi u công ngh
ng

hi n đ i đ b o v môi

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
 Rác th i đ
Singapore


c tái ch cho nhi u l i ích

Tìm gi i pháp tái ch

Nh t B n và

rác th i nh a

VĂN BẢN MỚI
Danh m c và l trình thi t b s d ng n ng l
lo i b
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TÁI CHẾ RÁC THẢI

trong lĩnh vực công nghiệp

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA

về quản lý tổng hợp chất thải rắn
Nh m phòng ng a, ki m soát, h n ch c b n m c đ phát sinh ch t th i r n gia
t ng, gi m thi u t i đa ô nhi m môi tr ng do ch t th i r n gây ra và h ng t i
m c tiêu phát tri n b n v ng. Ngày 7/5/2018 Phó Th t ng Chính ph Tr nh
Đình D ng đã ký Quy t đ nh s 491/QĐ-TTg phê duy t đi u ch nh Chi n l c
qu c gia v qu n lý t ng h p ch t th i r n đ n n m 2025, t m nhìn đ n n m 2050.
heo đó, mục tiêu đến năm 2025, 100% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề phải được thu gom, vận chuyển và xử lý; 85% chất thải rắn nguy
hại phát sinh tại các hộ gia đình, cá nhân phải được thu gom, vận chuyển và xử lý; 80% lượng chất thải rắn sinh
hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung;
90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý; tăng cường khả năng
tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ...

T

Chất thải rắn nguy hại phải được quản lý và kiểm soát chặt chẽ từ nguồn thải đến thu gom, vận chuyển
và xử lý cuối cùng. Đa dạng hóa công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại bằng các công nghệ tiên tiến, hiện đại.
Các nhà sản xuất thiết bị điện tử phải thiết lập và công bố các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ theo quy định
của pháp luật; người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển các sản phẩm thải bỏ đến điểm thu hồi hoặc chuyển
cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải theo đúng quy định của pháp
luật để chuyển đến các điểm thu hồi theo quy định.
Hạn chế và tiến tới loại bỏ việc tự xử lý chất thải nguy hại tại nơi phát sinh có sử dụng công nghệ đốt hoặc
chôn lấp; khuyến khích thu gom, xử lý chất thải nguy hại liên vùng, liên tỉnh; xây dựng, phát triển các cơ sở
thu gom, xử lý chất thải nguy hại tập trung, quy mô vùng tỉnh, vùng liên tỉnh theo quy hoạch quản lý chất thải
rắn được phê duyệt, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại; hạn chế phát triển và giảm dần về số lượng những
cơ sở xử lý có quy mô nhỏ, phân tán có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; khuyến khích xây dựng các cơ sở xử
lý, tái chế chuyên sâu đối với các loại chất thải nguy hại đặc thù đồng thời với việc phát triển các cơ sở xử lý
có khả năng tái chế, xử lý đa dạng các loại chất thải nguy hại khác nhau; tăng cường việc chuyển giao chất
thải giữa các cơ sở xử lý chất thải để tận dụng thế mạnh của mỗi cơ sở trong quá trình xử lý; ưu tiên xử lý chất
thải y tế lây nhiễm bằng phương pháp không đốt, đặc biệt là việc tự xử lý chất thải y tế lây nhiễm tại nơi phát
sinh; giảm dần về số lượng và hạn chế đầu tư mới lò đốt chất thải y tế nguy hại tại các cơ sở y tế cấp huyện.
Về chất thải rắn sinh hoạt, xây dựng các mô hình xã hội hóa trong công tác thu gom, vận chuyển, lưu giữ
và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; Xây dựng kế hoạch và từng bước triển khai có hiệu quả chương trình
phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và năng lực quản
lý chất thải rắn của địa phương; xử lý triệt để các bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt tự phát và ngăn chặn kịp thời
việc hình thành các bãi chôn lấp tự phát, không để phát sinh sau năm 2025.
Huy động mọi nguồn lực đầu tư, tăng cường xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý chất
thải rắn sinh hoạt, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, đồng thời xây dựng lộ
trình giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội
của địa phương đảm bảo chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển tiến tới bù đắp chi phí xử lý, giảm dần hỗ
trợ tài chính từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; tổ chức thí
điểm thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng chất thải.

