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NỘI DUNG TRÌNH BÀY

③ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ② GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI
CÔNG NGHỆ

① HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ
CHẤT THẢI RẮN TẠI HÀ NỘI



①HIỆN TRẠNG
QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI HÀ NỘI



THỦ ĐÔ HÀ NỘI là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.

Địa giới hành chính: 12 quận, 17 huyện và 01 thị xã.

Dân số: ≈ 8.900.000 người (năm 2019).

• Xếp thứ 02 về Tổng sản phẩm trên địa bàn

(GRDP), đạt 7,37%

• Tốc độ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa mạnh

• Tốc độ gia tăng dân số lớn, đạt 3%/năm; 

năm 2020 ước tính đạt 10,4 triệu người.

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

là hệ quả tất yếu

Thông tin chung



RÁC TỰ NHIÊN 6

HỘ DÂN HỘ KINH DOANH

PHẾ THẢI 
XÂY DỰNG

CHẤT THẢI 
CÔNG NGHIỆP

KHÁCH DU LỊCH

1 2

3
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Do nguồn phát sinh



Do đơn vị thu gom

① Thùng
rác để bẩn

BẨN

②Xe gom
thô sơ

③Quét
rác thủ
công

④Xe vận
chuyển

rác



KHÓ KHĂN & TỒN TẠI TRONG LĨNH VỰC VSMT

Các Khu XLCTR 

quá tải, khả năng

tiếp nhận dự kiến

hết năm 2020.

KHỦNG 
HOẢNG RÁC

RÁC KHÔNG
PHÂN LOẠI 
TẠI NGUỒN

 Khó khăn về lựa
chọn CNXL.
 Công nghệ hỗn
hợp có suất đầu tư
cao.

 Chi phí xử lý
thấp.
Rào cản cho các
nhà đầu tư

ĐƠN GIÁ XỬ LÝ

TUYÊN TRUYỀN, 
GIÁO DỤC

Chưa chính thống
 Dự án gặp khó
khăn trong quá
trình triển khai.

▪ Chưa thực hiện
xử phạt.
▪ Nguồn lực tài
chính cho DV công
ích hạn chế

VỀ CHÍNH SÁCH
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CHÍNH QUYỀN tăng cường

kiểm tra, xử phạt.

URENCO tăng cường đảm

bảo vệ sinh môi trường NGƯỜI DÂN nâng cao ý 

thức trách nhiệm

CHÍNH 

QUYỀN

URENCO
NGƯỜI 

DÂN
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②GIẢI PHÁP 
ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRONG HOẠT ĐỘNG THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC 



MỤC TIÊU CHUNG

QUẢN LÝ NGUỒN PHÁT THẢI,
THỰC HIỆN CƠ GIỚI HÓA 

* Thay Xe gom = Thùng rác (bỏ rác vào thùng).
* Thay thủ công = máy chuyên dùng.
* Thay thu gom thủ công = cơ giới.
* Thay đổi thói quen của người dân.

THU RÁC THEO GIỜ
* Điều hành, giám sát bằng
phần mềm GPS, Camera.

* Bỏ rác đúng giờ.

* Phân loại rác tại nguồn.

GIAI ĐOẠN 3 (2021 - 2025)

GIAI ĐOẠN 2 (2018- 2020)

GIAI ĐOẠN 1 (2018 - 2020)GIAI ĐOẠN 1 (2016 - 2018)



MỤC TIÊU CỤ THỂ

PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

• PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN
Thiết lập hệ thống quản lý phân loại rác tại nguồn
trên địa bàn 04 quận trung tâm thành phố

•TÁI CHẾ CHẤT THẢI

•CẢI TIẾN ĐỒNG BỘ

•GIẢM CHI NGÂN SÁCH

Tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải thúc đẩy hoạt
động tiết kiệm tài nguyên, tuần hoàn vật chất

Cải tiến kỹ thuật công nghệ thu gom, vận chuyển và xử lý
chất thải theo tiêu chí Sạch – Kín – Giải phóng rác nhanh; 
đồng bộ công nghệ thu gom cùng công nghệ xử lý

Nâng cao hiệu quả xử lý CTR tại Hà Nội, cải thiện CLMT, đảm
bảo sức khỏe cộng đồng, giảm chi ngân sách theo mục tiêu
phát triển đô thị bền vững.



Quản lý nguồn phát thải

Truyền thông,
giáo dục

Trực tiếp đến từng hộ

Báo chí

Truyền hình

• Mối liên quan

• Mối liên quan

Mô hình xóa điểm đen

Mô hình bỏ rác đúng giờ,

thu rác cơ giới

Mô hình đối với khu vực 

trọng điểm: Hồ Hoàn Kiếm

Mô hình Phục vụ sự kiện

quốc tế: Hội nghĩ Mỹ-Triều

GIAI ĐOẠN 1
QUẢN LÝ NGUỒN PHÁT THẢI, THỰC HIỆN CƠ GIỚI HÓA



Text

Thùng 

kín

Thay đổi hành vi, 

đói quen

Thay thu

gom thủ

công

Thay thủ công

GIAI ĐOẠN 1
QUẢN LÝ NGUỒN PHÁT THẢI, THỰC HIỆN CƠ GIỚI HÓA



MÔ HÌNH BỎ RÁC ĐÚNG GIỜ, THU RÁC CƠ GIỚI
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ĐỐI VỚI HỘ DÂN

ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH

Bỏ rác vào túi, buộc kín, chỉ bỏ rác ra 1 lần sau 19h30
ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH

Tự trang bị thùng rác, đăng ký giờ bỏ rác  

URENCO cùng UBND các Phường xây dựng phương án chi tiết cho

73 phường trên địa bàn 4 quận

clip/doi moi cn.mp4


(1) Nguồn phát sinh

Rác sinh hoạt từ hộ

dân, cơ quan, trường

học…

(2) Thu gom

Thùng rác, xe gom

tuyến 1…

(3) Vận chuyển

(4) Trạm trung chuyển

Nén ép rác, sang tải từ

xe thu gom tuyến 1 sang 

xe thu gom tuyến 2

(5) Xử lý

Xử lý tại Khu

LHXLCT Nam Sơn

môhìnhTRẠM TRUNG CHUYỂN 



MÔ HÌNH TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC
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Ứng dụng chuyển tải rác tại
Trạm chuyển tải rác kín Lâm Du

• Mục tiêu: 
 Cơ giới hóa, hiện đại hóa công tác VSMT.
 Xóa bỏ xe gom đẩy tay và điểm chờ cẩu tập

trung.
 Giảm lượng xe vận chuyển rác về bãi chôn lấp.
 Giải phóng rác nhanh, giảm thiểu ô nhiễm môi

trường.
 Điểm phân loại rác tái chế (dự kiến từ 2020)

• Địa điểm: bãi Lâm Du, phường Bồ Đề, quận
Long Biên, Hà Nội.

• Công suất: 300 tấn/ngày đêm.
• Địa bàn phục vụ: quận Hoàn Kiếm và các khu

vực lân cận.
• Năm vận hành: 2018.
• Được Sở Khoa học & Công nghệ phê duyệt

QTCN, thiết bị trạm chuyển tải rác tại văn bản
số 1204/SKHCN-QLCN.
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Ứng dụng chuyển tải cơ động bằng container tự ép
tại điểm chuyển tải tại 181 Đê La Thành

• Mục tiêu: 
 Cơ giới hóa, hiện đại hóa công tác VSMT.
 Giải phóng rác nhanh, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường.
 Điểm phân loại rác tái chế.

• Địa điểm: 181 Đê La Thành, quận Đống
Đa, Hà Nội.

• Công suất: 70 tấn/ngày đêm.
• Địa bàn phục vụ: quận Đống Đa.
• Năm dự kiến vận hành: 2020.
• Phù hợp với khu vực nội độ, trung tâm

do hạn hẹp về quỹ đất.

MÔ HÌNH TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC SỬ DỤNG CONTAINER TỰ ÉP



Một số nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ
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Thùng rác rách, vỡ

Đánh giá

Sửa chữa Kiểm tra, đánh giá

 ỨNG DỤNG LỚP PHỦ CƯỜNG ĐỘ CAO VERSAFLEX PREMIUM COATING
• Mục tiêu: 

 Sửa chữa thùng rác bị hỏng, rách, vỡ.
 Tiết kiệm chi phí đầu tư thùng mới.

• Sử dụng trong việc xử lý các vấn đề yêu cầu thời gian sửa chữa nhanh.
• Thời gian liên kết nhanh (3 - 10s), tính chất cơ học đạt tiêu chuẩn ASTM D543.



Một số trang thiết bị cải tiến

Xe quét hút tự hànhThiết bị trợ lực xe gom

Hệ thống phun khử mùi tự động trên các xe thu gom rác
Hệ thống kín khít



Công nhân tuần tra nhặt rác

Sử dụng máy hút rác

Chụp ảnh, ghi hình để cung cấp thông tin 

cho chính quyền xử phạt

MÔ HÌNH TRỌNG ĐiỂM:  HỒ HOÀN KIẾM & KHÔNG GIAN ĐI BỘ



Công tác tuần tra, phát hiện, nhắc nhở và xử phạt của lực lượng chức năng

Đặt các biển cảnh báo

CHÍNH QUYỀN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XỬ PHẠT



Content 02Content 01
Trực tiếp đến cùng Đến từng hộ dân, hộ

kinh doanh; Dán đề can, thông báo giờ

bỏ rác.

Truyền hình phát lúc 6h sáng hàng ngày

trên kênh truyền hình Hà Nội nhằm tuyên

truyền hướng dẫn về môi trường

TRUYỀN THÔNG



ĐỘI “TUYÊN TRUYỀN VIÊN” 

TRUYỀN THÔNG TRỰC TIẾP TỚI HỘ DÂN, HỘ KINH DOANH



 Theo dõi giám sát quá trình hoạt động của các phương tiện cơ giới, các thùng rác đã đặt theo sơ
đồ số hóa về cung tuyến, tình trạng kỹ thuật, tiêu hao nhiên liệu, khối lượng thực hiện.

 Tiếp nhận các thông tin tín hiệu tự động, hoặc thông báo khác về thùng rác, đồng thời tiếp nhận
thông tin đường dây nóng vệ sinh môi trường để thông báo kịp thời cho bộ phận điều độ để xử lý.

GIAI ĐOẠN 2

môhìnhTHU RÁC THÔNG MINH
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Các hoạt động đã triển khai

Xây dựng bản đồ và số hóa lộ trình
thu gom, vận chuyển

1

Lập trung tâm giám sát điều hành
công tác thu gom, vận chuyển

2

Điều hành hệ thống giám sát hành
trình GPS, camera giám sát

3

4

Giám sát Xe quét hút bằng cảm biến
giám sát tốc độ, thời gian hạ chổi.



 CẢM BIẾN NHIÊN LIỆU 
• Mục tiêu: 

 Đo lường lượng nhiên liệu tiêu hao trong ca 
sản xuất.

 Kiểm soát lượng nạp và rút.
 Tối ưu hóa công tác quản lý lộ trình khi kết

hợp sử dụng cùng hệ thống định vị GPS.
 Ngăn chặn hành động gian lận nhiên liệu.
 Giảm thất thoát cho doanh nghiệp.
 Căn cứ xây dựng định mức tính đúng tính đủ.

• Thời gian thử nghiệm: từ tháng 09/2019.
• Tiến hành đánh giá hiệu quả sử dụng sau 02 

tháng thử nghiệm.

Các hoạt động đã triển khai

2017

2016 2019

Title in 

here
①

GPS

Title in 

here

③
Cảm biến
nhiên liệu

Title in 

here

②

Camera



GIAI ĐOẠN 3

đề ánPHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN
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• Địa điểm: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• Mục tiêu: 

 100% phân loại rác tái chế

 >30% tỷ lệ giảm rác chôn lấp

 <10% chất lượng rác hữu cơ lẫn tạp chất

• Định hướng: Thiết lập hệ thống phân loại rác tại
nguồn trên địa bàn 04 Quận trung tâm Hà Nội.



TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 
phân loại rác tại nguồn

2019

Q1 Q2 Q3 Q4

GIAI ĐOẠN 1

- Thu rác kín
- Thu rác theo giờ
- Cơ giới hóa

2019 - 2020

01

2020

Q1 Q2 Q3 Q4

GIAI ĐOẠN 2

2020 - 2021

02

2021

Q1 Q2 Q3 Q4

GIAI ĐOẠN 3

- Rác tái chế
- Rác hữu cơ
- Rác còn lại

2021 - 2022

03

2022

Q1 Q2 Q3 Q4

GIAI ĐOẠN 4
- Rác tái chế.
- Rác hữu cơ
- Rác đốt được

- Rác không đốt được

2022 - 2025

04

- Rác tái chế
- Thức ăn nhà bếp

2025
29



Phục hồi nhà máy chế biến compost
NGƯỜI TIÊU DÙNG

PHÂN COMPOST

RÁC HỮU CƠ

THỰC PHẨM 
HỮU CƠ

VÒNG TUẦN HOÀN VẬT CHẤT

• Mục tiêu: 
 Tái chế rác hữu cơ
 Giảm > 30% rác hữu cơ chôn lấp
 Thúc đẩy tuần hoàn vật chất.

• Thúc đẩy hợp tác với các trường học, tổ
chức phi chính phủ tuyên truyền, nâng
cao nhận thức người dân.

• Xây dựng Cơ chế khuyến khích cho
thành viên tham gia (thẻ thành viên, 
phiếu giảm giá, giấy chứng nhận, đổi rác
hữu cơ lấy phân compost…).



③ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ



ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

④ Khuyến kích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường nghiên

cứu đầu tư các công nghệ hiện đại vào công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất

thải.

③ Xây dựng hệ thống chính sách và chế tài đủ mạnh; tăng cường kiểm tra, 

răn đe, xử phạt.

② Thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch chuẩn bị nguồn lực, tài chính, thể

chế chính sách cấp thiết thực hiện phân loại rác tại nguồn.

① Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 40:2019/NĐ-CP tăng

cường công tác phân loại chất thải tại nguồn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu gom, vận

chuyển và xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường thông qua đồng bộ công nghệ thu

gom, vận chuyển với công nghệ xử lý.

⑤Ứng dụng các công nghệ hiện đại trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất

thải rắn, hạn chế tối đa ô nhiễm thứ cấp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao

chất lượng cuộc sống.



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
VÌ MÔI TRƯỜNG XANH – SẠCH – ĐẸP BỀN VỮNG


