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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

        TỔNG CỤC MÔI TRƢỜNG  
 

THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƢỚNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI RẮN, NƢỚC THẢI SINH HOẠT NÔNG THÔN 
                                                             

Việt Nam hiện có hơn 60 triệu dân sống ở vùng nông thôn, chiếm khoảng 

76.5% số dân của cả nước. Trung bình mỗi ngày, khu vực nông thôn phát sinh 

khoảng hơn 31 nghìn tấn chất thải rắn sinh hoạt, chất thải sinh hoạt chủ yếu là 

chất vô cơ và hữu cơ trong đó chất hữu cơ chiếm ph n lớn chủ yếu là từ thực 

ph m thải, chất thải làm là chất thải hữu cơ dễ phân hủy. Tuy nhiên, theo Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, tỷ lệ thu gom chất thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn 

chỉ mới đạt khoảng 40% đến 55% và hoàn toàn không phân loại chất thải rắn tại 

nguồn nên chất thải không được tái chế mà thu gom và được xử lý bằng biện 

pháp chôn lấp, không hợp vệ sinh cho nên gây ô nhiễm môi trường.  

Đối với nước thải sinh hoạt, ở nước ta hiện nay, mới chỉ xử lý một ph n 

từ nhà vệ sinh thông thường bằng hệ thống bể phốt, tuy có đạt được một số kết 

quả nhất định như phân hủy sơ bộ chất thải, có thể xử lý làm giảm được 30% 

BOD trong nước thải. Nước thải từ các nguồn nhà tắm, máy giặt, nhà bếp và 

nhiều chất độc hại khác không được xử lý, đổ trực tiếp ra môi trường, hoặc đổ 

vào hệ thống thoát nước công cộng đã làm cho các kênh, mương và sông thoát 

nước của các thành phố lớn và các khu dân cư tập trung bị ô nhiễm nghiêm 

trọng. 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 

ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg đã đề nhiệm vụ ―Xây dựng các 

công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn xã thôn theo quy hoạch: thu 

gom, xử lý chất thải, nước thải, cải tạo nghĩa trang, xây dựng cảnh quan môi 

trường xanh - sạch -đẹp‖. Để cụ thể hóa các mục tiêu và nội dung về BVMT tại 

Quyết định số 1600/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

712/QĐ-TTg ngày 16/8/2017 Phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng 

mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, 

biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 – 2020. Tại bài trình 

bày này, chúng tôi tập trung đánh giá cơ chế chính sách, bài học kinh nghiệm từ 

một số quốc gia trên thế giới và đánh giá các mô hình thu, gom xử lý chất thải 

rắn, nước thải đã triển khai và định hướng triển khai trong gia đoạn tiếp theo. 

1. Các chính sách về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới 

Trong thời gian qua, nội dung xây dựng nông thôn mới nói chung và bảo 

vệ môi trường nông thôn đã được quan tâm, cụ thể hóa bằng các văn bản, chính 

sách cụ thể.  

Theo Điều 5 Luật Bảo vệ môi trường 2014, chính sách của Nhà nước về 

bảo vệ môi trường được quy định cụ thể như: (1) Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường; kiểm tra, giám 
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sát việc thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; (2) 

Tuyên truyền, giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh tế và biện pháp 

khác để xây dựng kỷ cương và văn hóa bảo vệ môi trường; (3) Bảo tồn đa dạng 

sinh học; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; phát triển 

năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; đ y mạnh tái chế, tái sử dụng và giảm 

thiểu chất thải; (4). Ưu tiên xử lý vấn đề môi trường bức x c, ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường nguồn nước; ch  trọng bảo vệ môi trường khu 

dân cư; phát triển hạ t ng kỹ thuật bảo vệ môi trường; (5) Đa dạng hóa các nguồn 

vốn đ u tư cho bảo vệ môi trường; bố trí khoản chi riêng cho bảo vệ môi trường 

trong ngân sách với tỷ lệ tăng d n theo tăng trưởng chung; các nguồn kinh phí 

bảo vệ môi trường được quản lý thống nhất và ưu tiên sử dụng cho các lĩnh vực 

trọng điểm trong bảo vệ môi trường; (6) Ưu đãi, hỗ trợ về tài chính, đất đai cho 

hoạt động bảo vệ môi trường, cơ sở sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi 

trường; (7) Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về bảo vệ môi trường; (8) Phát 

triển khoa học, công nghệ môi trường; ưu tiên nghiên cứu, chuyển giao và áp 

dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường; áp 

dụng tiêu chu n môi trường đáp ứng yêu c u tốt hơn về bảo vệ môi trường; (9) 

Gắn kết các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên với ứng phó với biến 

đổi khí hậu, bảo đảm an ninh môi trường; (10) Nhà nước ghi nhận, tôn vinh cơ 

quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo 

vệ môi trường; (11) Mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường; 

thực hiện đ y đủ cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường.. 

Theo đó, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

đã đưa ra các ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường bao gồm: ưu đãi, hỗ trợ về đất 

đai, vốn; miễn, giảm thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường; trợ giá, hỗ trợ 

tiêu thụ sản ph m từ hoạt động bảo vệ môi trường và các ưu đãi, hỗ trợ khác đối 

với hoạt động bảo vệ môi trường đối với 15 danh mục hoạt động bảo vệ môi 

trường được ưu đãi, hỗ trợ trong đó có vấn đề xử lý chất thải rắn, nước thải. 

Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến 

khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, 

văn hóa, thể thao, môi trường. Ngày 31/12/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông 

tư số 135/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP. Như vậy, 

cùng với vai trò của Nhà nước, xã hội hóa công tác BVMT đã được khẳng định 

rõ ràng trong chính sách về BVMT ở nước ta hiện nay. 

Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 130/2013/NĐ-CP, các doanh 

nghiệp được trợ giá xử lý rác thải theo quy định của pháp luật về sản xuất, cung 

ứng sản ph m, dịch vụ công ích; Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 

của Chính phủ về việc đ u tư theo hình thức đối tác công tư, theo đó Nhà đ u tư 

thực hiện đ u tư xây dựng công trình kết cấu hạ t ng, chuyển giao công trình 

cho cơ quan nhà nước có th m quyền và được thanh toán bằng quỹ đất để thực 

hiện dự án khác theo quy định. 

Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 

(Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ); 
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Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, t m nhìn đến năm 2030 (Quyết định 

số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ) đã đưa ra mục tiêu 

giải quyết cơ bản tình trạng suy thoái môi trường tại một số vùng nông thôn; cấp 

nước sạch cho dân cư khu vực nông thôn; xây dựng Chương trình xây dựng và 

phổ biến nhân rộng các mô hình làng kinh tế sinh thái. Tiếp theo đó, Chiến lược 

BVMT quốc gia đến năm 2020, t m nhìn đến năm 2030 cũng có nhóm nội dung, 

biện pháp hướng tới mục tiêu giải quyết cơ bản các vấn đề môi trường tại các 

làng nghề và vấn đề VSMT nông thôn. Đến nay, các chương trình, dự án nhằm 

thực hiện các mục tiêu đặt ra cũng đã và đang được triển khai thực hiện theo 

đ ng lộ trình. 

Quyết định 712/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ cũn 

đưa ra các giải pháp cụ thể để hỗ trợ triển khai thực hiện các mô hình về xử lý 

chất thải, nước sạch, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chăn nuôi, trong đó có các ưu 

đãi hỗ trợ về nguồn vốn vay, về đất đai, thuế phí,… 

Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 

trường giai đoạn 2012 – 2015 (phê duyệt kèm theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg 

ngày 02/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ) cũng đã đặt mục tiêu khắc phục ô 

nhiễm và cải thiện môi trường đối với 47 làng nghề đang bị ô nhiễm môi trường 

đặc biệt nghiêm trọng. Hiện nay, nhiều địa phương đã xây dựng và phê duyệt dự 

án để triển khai thực hiện. Giai đoạn 2016 – 2020, nội dung khắc phục ô nhiễm 

và cải thiện môi trường làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng đã được lồng ghép 

vào Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (Quyết định số 

1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ). 

Ở cấp địa phương cũng đã ch  ý đến việc ban hành các văn bản liên quan 

nhằm cụ thể hóa các đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ ở địa phương 

mình. Một số địa phương đã xây dựng Đề án bảo vệ và cải thiện môi trường 

nông thôn như Thái Nguyên, Bắc Giang, Bình Phước, Vĩnh Long… Căn cứ theo 

tình hình thực tế và định hướng phát triển nông thôn của từng địa phương, các 

mục tiêu và chương trình, dự án ưu tiên được xây dựng. Đối với các hoạt động 

phát triển nông nghiệp nông thôn, các địa phương cũng đã xây dựng các văn bản 

hướng dẫn, yêu c u triển khai thực hiện an toàn vệ sinh thực ph m, kiểm dịch 

trong hoạt động nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, giết mổ gia s c gia c m, vấn đề 

sử dụng thuốc, hóa chất BVTV… Một nội dung cũng đã và đang được h u hết 

các địa phương tổ chức triển khai thực hiện theo đ ng lộ trình của Chương trình 

mục tiêu quốc gia đó là việc triển khai nhóm tiêu chí về môi trường trong 

Chương trình nông thôn mới cho các xã trên địa bàn tỉnh. Điển hình là tại tỉnh 

Thanh Hóa, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4294/2011/QĐ-UBND ngày 

21-12-2011 về chính sách khuyến khích XHH, trong đó có lĩnh vực BVMT. Đến 

nay, đã có 5 dự án được miễn giảm tiền thuế đất với tổng số tiền là 12.565 triệu 

đồng. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng ban hành Nghị quyết số 

27/2016/NQHĐND ngày 8-12-2016; Nghị quyết số 65/2017/NQHĐND ngày 

12-7-2017 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2016/NQHĐND) về quy định 

mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc th m 

quyền của HĐND tỉnh; trong đó, có 9 khoản phí về lĩnh vực tài nguyên và môi 
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trường. Đây là cơ sở c n thiết để đảm bảo thực thi công tác BVMT. Đến nay, đã 

có 42 khu xử lý chất thải rắn đang hoạt động (gồm 26 lò đốt và 16 khu chôn 

lấp). Trong đó, UBND tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cho 6 địa phương xử lý bằng công 

nghệ đốt, với tổng kinh phí g n 31 tỷ đồng (thị xã Bỉm Sơn, các huyện: Như 

Thanh, Quảng Xương, Yên Định, Nông Cống và Khu Kinh tế Nghi Sơn). Qua 

đó, góp ph n giảm thiểu lượng chất thải rắn sinh hoạt đang có xu hướng gia tăng 

trong những năm g n đây. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức về BVMT trong nhân dân được đ y mạnh. Người dân ngày càng nâng cao 

nhận thức về hiện trạng môi trường, nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm môi 

trường, các biện pháp BVMT. Ở nhiều địa phương, người dân đã tự nguyện ký 

cam kết BVMT và đưa nội dung cam kết gắn với việc thực hiện quy ước nếp 

sống văn hóa của địa phương. Đồng thời chủ động thực hiện các hoạt động 

chung sức BVMT, tự giác đóng góp kinh phí để đ u tư cho việc thu gom, xử lý 

rác thải. 

Như vậy, hiện nay còn thiếu các cơ chế, chính sách cấp Trung ương về 

huy động nguồn lực cho bảo vệ môi trường nông thôn, phát triển dịch vụ môi 

trường cung cấp cho khu vực nông thôn. Ngoài ra, cũng còn thiếu các quy định 

về việc quản lý, xử lý chất thải (nước thải, chất thải rắn…) đối với khu vực nông 

thôn; trách nhiệm và phân cấp trong quản lý môi trường nông thôn; vấn đề thu 

phí và lệ phí trong quản lý chất thải nông nghiệp, làng nghề; thiếu các tiêu 

chu n, quy chu n về môi trường áp dụng cho khu vực nông thôn... 

2. Bài học kinh nghiệm của một số nƣớc trên thế giới về quản lý và 

triển khai mô hình thu gom, xử lý chất thải rắn 

2.1. Tại Nhật Bản 

Đóng góp vào thành công trong hệ thống quản lý, xử lý CTR của Nhật 

Bản phải kể đến chính sách phân loại rác ngay từ đ u và áp dụng công nghệ xử 

lý, tái chế rác hiện đại. Với mục tiêu ―không rác thải" vào năm 2020. 

Việc phân loại, thu gom, xử lý được thực hiện tại Nhật Bản như sau: 

* Về phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

Rác được phân làm các loại như sau: Rác cháy được, rác không cháy 

được, rác vô cơ không tái chế được, và rác tái tạo được, rác nguy hại, rác cồng 

kềnh. Trên mỗi thùng rác đều dán hình ảnh minh họa cho biết thùng rác đó được 

phép bỏ loại rác nào vì thế h u hết các sản ph m của Nhật đều có hình minh họa 

thùng rác trên bao bì. 

Các hộ gia đình ở Nhật đều được phân phát bảng hướng dẫn phân loại rác 

chi tiết. Trong đó, rác thải từ nhà bếp (chiếm khối lượng nhiều nhất) sẽ được thu 

gom theo các ngày quy định trong tu n (2-3 l n/tu n).Các loại rác khác sẽ được 

đóng vào t i, mỗi túi đều ghi tên của các hộ gia đình. Nếu sau khi kiểm tra, túi rác 

của hộ gia đình nào chưa phân loại đ ng sẽ bị trả lại và người dân sẽ được nhắc 

nhở thêm về cách phân loại rác. Các loại túi nhựa, bao bì sẽ được các hộ sửa sạch, 

treo lên cho khô ráo rồi mới cho vào t i mang đến các điểm thu gom. Điều này sẽ 

làm cho khâu phân loại và kiểm kê rác thải của các đơn vị xử lý rác thải trở nên 
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đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều. 

 

* Về thu gom rác 

Ở vùng nông thôn Nhật Bản, khi vứt rác, đ u tiên mọi người phải kiểm tra 

xem hôm nay loại rác nào sẽ được phép vứt. Ở đây, vào các ngày trong tu n sẽ 

có quy định rõ loại rác nào sẽ được phép vứt. Tuy nhiên, tùy vào từng địa 

phương sẽ có lịch vứt rác và cách phân loại rác khác nhau. 

Khi vứt rác, đ u tiên là phải bỏ rác vào bao, vào đêm trước ngày thu rom 

rác phải mang bao rác ra để ở nơi vứt rác đã được quy định. Bởi vì sáng hôm 

sau, nhân viên thu gom rác sẽ đến gom rác vào sáng sớm.Ngoài ra, để ngăn ngừa 

chim hoặc những con vật khác sẽ bới lục thùng rác, cũng có những vùng nông 

thôn phải dùng lưới chuyên dụng để trùm lên các bao rác.  

* Về xử lý 

Rác thải sinh hoạt cháy được của Nhật được xử lý bằng phương 

pháp―công nghệ đốt hóa lỏng t ng sôi‖  là chủ yếu. 

Rác không được đốt trực tiếp vì dễ phát sinh ra các khí độc gây hại đến 

b u không khí mà được vùi vào một lớp cát, sau đó sử dụng lưu lượng không 

khí trong quá trình nung lò và một số hóa chất khác để tiêu hủy. Cụ thể, khi cho 

rác vào buồng đốt, luồng không khí được nung từ dưới đáy buồng sẽ thổi lên, 

đ y những ph n rác chưa cháy hết đi lên, sau đó lại quay ngược trở lại phía dưới 

để đốt thêm một l n nữa. Nhiệt độ của buồng đốt không yêu c u quá cao, chỉ c n 

đạt khoảng 800 độ C nên lượng khí thải độc hại như NO hay SO2 sẽ ít hơn rất 

nhiều.  

2.2. Tại Hàn Quốc 

Ở Hàn Quốc, chất thải được quản lý theo hệ thống kép. Chính quyền địa 

phương chịu trách nhiệm xử lý chất thải sinh hoạt cuối cùng, trong khi người 

thải chất thải công nghiệp chịu trách nhiệm xử lý cuối cùng. Quản lý chất thải ở 

Hàn Quốc liên quan đến việc giảm phát sinh chất thải và đảm bảo tái chế chất 

thải tối đa. Điều này bao gồm việc xử lý, vận chuyển và xử lý chất thải được thu 

gom thích hợp. Luật quản lý chất thải của Hàn Quốc được thành lập năm 1986, 

thay thế cho Luật bảo vệ môi trường (1963) và Luật ô nhiễm (1973). Luật mới 

này nhằm giảm chất thải chung theo hệ thống phân cấp chất thải (hoặc 3'R) tại 

Hàn Quốc. Luật Quản lý chất thải này áp đặt một hệ thống phí xử lý chất thải 

dựa trên khối lượng, có hiệu lực đối với chất thải được sản xuất bởi cả hoạt động 

gia đình và công nghiệp (hoặc chất thải rắn đô thị). 

* Ph n loại 

Tất cả các chất thải phải được loại bỏ theo quy định của địa phương, các 

t i đựng chất thải riêng biệt phải được sử dụng khi các hộ gia đình xử lý chất 

thải này (được gửi đến các cơ sở đốt rác hoặc chôn lấp). Chất thải thực ph m 

phải được đựng trong các t i chất thải tiêu chu n được mua bởi người tiêu dùng, 

hoặc phải sử dụng hệ thống dựa trên chip hoặc Nhận dạng t n số vô tuyến 
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(RFID). Các loại rác thải lớn được yêu c u phải mua nhãn dán tại các cơ quan 

quản lý ở địa phương, sau đó được gắn vào vật ph m trước khi vứt bỏ hoặc các 

mặt hàng lớn có thể được giao cho các đại lý thu gom chất thải chuyên dụng.  

 Trẻ em Hàn Quốc được gia đình và nhà trường dục từ nhỏ về ―văn hóa đổ 

rác‖ từ cách nhận biết các chất liệu, cách thu gom, phân loại rác và ý thức để rác 

đ ng nơi, đ ng chỗ. Màu sắc của t i đựng rác ở mỗi địa phương cũng khác nhau...  

* Thu gom 

Từ năm 1993, Hệ thống hoàn trả tiền đặt cọc đã được thông qua để th c 

đ y việc thu gom và tái sử dụng các loại chai lọ đã qua sử dụng bằng cách hoàn 

trả tiền đặt cọc chai lọ được thu gom cho người tiêu dùng.  

Việc thu gom rác thải sinh hoạt được quy định theo giờ và ngày cụ thể. Hệ 

thống phí xử lý chất thải dựa trên khối lượng (VBWF) được chính phủ Hàn Quốc 

triển khai năm 1995. Điều này đã được thực hiện trong một nỗ lực để giảm phát 

sinh chất thải và khuyến khích tái chế. Chất thải được thu gom trong các t i tổng 

hợp, và rác tái chế được phân tách và phân loại trong các thùng tái chế. Tất cả các 

chất thải, ngoại trừ các vật liệu tái chế, vật dụng cồng kềnh và than bánh than đá, 

đều được xử lý theo hệ thống VBWF. Các mặt hàng được đo bằng các t i có kích 

thước khối lượng khác nhau và công dân sau đó được tính phí tương ứng. 

* Xử lý 

Bộ Môi trường Hàn Quốc (MOE) đã th c đ y chính sách chống lãng phí 

năng lượng để tăng tỷ lệ tự cung tự cấp của Hàn Quốc. Chính sách này nhằm 

giảm chi phí xử lý chất thải thông qua đốt rác và chôn lấp. Để tạo ra điện, nhiên 

liệu và sưởi ấm, khí thải, phế liệu gỗ, chất thải gia đình và các chất thải khác 

được sử dụng để chuyển đổi thành năng lượng. Sản xuất năng lượng thông qua 

chất thải rẻ hơn 10% so với năng lượng mặt trời và rẻ hơn 66% so với năng 

lượng gió. Điều này chứng tỏ là cách sản xuất năng lượng hiệu quả nhất. Năm 

2012, chỉ có 3,18% năng lượng mới và tái tạo được sản xuất, nhưng chính phủ 

Hàn Quốc hy vọng sẽ tăng tỷ lệ này lên 20% vào năm 2050.  

Các công nghệ biến chất thải thành năng lượng có thể được chia thành ba 

nhóm chính dựa trên quá trình chuyển đổi được sử dụng: nhiệt hóa học, hóa lý 

và sinh hóa. Các công nghệ hiện đại của chuyển đổi nhiệt hóa học bao gồm đốt 

cháy hiệu quả cao, nhiệt phân hoặc khí hóa. Hơn nữa, việc chôn lấp hợp vệ sinh 

cùng với việc thu gom và sử dụng khí sinh học được sản xuất là một ph n quan 

trọng trong quản lý chất thải, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Bioethanol 

được sản xuất từ chất thải thông qua quá trình lên men cũng có thể được sử dụng 

để sản xuất năng lượng.  

2.3. Tại Đài Loan 

Đ u năm 1984, Chính phủ Đài Loan đã quan tâm tới quản lý và xử lý CTR. 

Để quản lý hiệu quả việc xử lý chất thải, Chính phủ Đài Loan đã đưa ra ―Kế 

hoạch quản lý và xử lý chất thải‖, bước đ u tập trung vào việc chôn lấp CTR tại 

các bãi chôn lấp. Năm 1998, Luật về việc tái chế chất thải được ban hành. Tuy 
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nhiên, đ u những năm 1990 cùng với sự phát triển kinh tế và khoa học công nghệ, 

Đài Loan đã chuyển từ chôn lấp rác thải lộ thiên sang công nghệ đốt. 

Nhiều khu vực dân cư tại Đài Loan đã lắp camera nhằm đảm bảo các hộ 

dân thực hiện đ ng quy trình phân loại rác thải. Những người vi phạm l n đ u sẽ 

được nhắc nhở bằng thông báo, nếu tái diễn thì họ sẽ bị phạt. Chính phủ cũng 

khuyến khích người dân tố cáo khi tặng 50% phí phạt cho người tố giác.  

* Ph n loại  

Mọi loại rác đều phải phân thành ba loại, một t i để đựng rác có thể tái 

chế (giấy vụn, báo cũ, chai nhựa, lọ thủy tinh...), một t i là những rác không tái 

chế, và một xô là thức ăn thừa hay còn gọi là rác nhà bếp. Hộp cơm nếu còn d u 

mỡ phải dùng nước rửa chén rửa sạch, sau đó để khô rồi mới quăng vào t i rác. 

Luật pháp Đài Loan quy định người dân phải phân rác thải thành các loại 

như sau: Loại rác có hình dạng lớn, rác thải được tái sử dụng tài nguyên, thức ăn 

thừa và rác thải khác. 

* Thu gom 

Rác thải được các hộ gia đình phân loại thành các loại riêng, hàng ngày 

vào khung giờ cố định sẽ có 2 xe rác đi cùng nhau đến các điểm ở khu dân cư để 

thu gom rác. Xe rác thường có dòng chữ: "Không phân loại rác, không được vứt 

rác". Khi xe rác đến, t i rác tái chế sẽ được đưa tận tay cho nhân viên vệ sinh 

(có khi là một xe thu gom rác tái chế riêng, đi theo sau chiếc xe màu vàng), rác 

không tái chế bạn trực tiếp vứt vào xe, còn xô thức ăn thừa thì bạn đổ vào thùng 

đựng rác nhà bếp phía sau xe rác, rồi c m về cái xô của mình.  

* Xử lý 

Tại Đài Loan, việc mạnh tay th c đ y tái chế rác thải đã đem lại hiệu quả 

cho quốc gia này. Hiện tượng vứt rác bừa bãi ngày càng giảm và môi trường tại 

đây d n được cải thiện. Một yếu tố nữa góp ph n làm nên thành công của ngành 

tái chế rác tại Đài Loan là sự tài trợ của những nhà sản xuất hoặc kinh doanh sản 

ph m tái chế, như các công ty nước ngọt có sử dụng nguyên liệu nhựa tái chế 

PET để đóng chai. Nguồn tài chính tài trợ này cũng góp ph n trợ cấp cho những 

người bị ảnh hưởng từ ngành tái chế rác thải, như những người nhặt rác rong 

hay những hộ gia đình lấy thức ăn thừa để chăn nuôi lợn.  

Ngoài ra, Đài Loan còn sử dụng rác thải để đốt rác phát điện. Năm 2017 - 

hơn một chục năm sau khi chính phủ bắt buộc thu gom chất thải sinh hoạt riêng 

- chưa đến 19% trong số 3 triệu tấn chất thải thực ph m được Cơ quan Bảo vệ 

Môi trường (EPA) báo cáo đã được tái chế thành phân trộn và thức ăn cho lợn.  

Với công nghệ phân hủy kỵ khí phù hợp, chất thải thực ph m Đài Loan 

tạo ra khoảng 33 Gigawatt giờ điện mỗi năm - hơn 1,2% tổng sản lượng điện 

của Đài Loan năm 2016. Lượng điện năng này chiếm hơn 15% điện năng có 

được từ năng lượng hạt nhân. Chi phí cho mỗi kilowatt giờ thấp hơn so với điện 

nặng từ gió và chi phí lắp đặt rẻ hơn cả năng lượng gió và mặt trời. Thời gian 

hoàn vốn ngắn từ ba đến sáu năm. 
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3. Hiện trạng các mô hình công nghệ nghiên cứu và áp dụng tại Việt 

Nam về thu gom, xử lý chất thải rắn, nƣớc thải 

3.1. Về mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Hiện nay, việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực nông thôn ở các địa 

phương được tiến hành bằng nhiều hình thức khác nhau như: Chôn lấp, làm phân vi 

sinh, thiêu hủy... Cụ thể: 

a) Chôn lấp 

Đây là phương pháp đang được áp dụng phổ biến tại Việt Nam. Trong số 

904 bãi chôn lấp hiện nay chỉ có khoảng 20% là bãi chôn lấp hợp vệ sinh, còn 

lại là các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh (bãi chôn lấp hở) hoặc các bãi tập kết 

chất thải cấp xã. Bãi chôn lấp hở không thu gom, xử lý khí thải và nước rỉ rác. 

Phương pháp này chiếm diện tích lớn, thời gian phân hủy kéo dài, gây ô nhiễm 

môi trường không khí, nước và đất khu vực xung quanh do phát tán khí thải, 

mùi, nước rỉ rác... Bãi chôn lấp hợp vệ sinh được thiết kế đảm bảo yêu c u về vệ 

sinh môi trường, có hệ thống thu gom khí thải, nước rỉ rác để xử lý và bổ sung 

chất khử mùi. Bãi chôn lấp hợp vệ sinh có thể thu hồi khí biogas và sử dụng để 

phát điện. Ph n lớn bãi chôn lấp tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt chưa được 

phân loại tại nguồn, có thành ph n hữu cơ cao nên tính ổn định thấp, chiếm dụng 

diện tích đất lớn, gây ô nhiễm môi trường do mùi hôi, khí thải, nước rỉ rác, nhiều 

trường hợp gây ra sự cố phải xử lý phức tạp và tốn kém. 

b) Thiêu hủy 

Ở Việt Nam hiện nay, ph n lớn lò đốt được thiết kế, chế tạo trong nước, 

một số được nhập kh u từ nước ngoài. Đặc điểm của lò đốt là yêu c u người vận 

hành phải có trình độ kỹ thuật phù hợp và yêu c u giám sát chặt chẽ khí thải 

sinh ra từ quá trình xử lý. Theo công nghệ này, chất thải rắn sinh hoạt (sau khi 

phân loại) được đưa vào lò đốt có buồng đốt sơ cấp và thứ cấp để đốt ở nhiệt độ 

cao (800 - 1.000C) tạo thành khí và tro xỉ, giảm được 80 - 90% khối lượng chất 

thải. Mô hình này có ưu điểm là tiết kiệm chi phí, dễ vận hành, dễ thi công lắp 

đặt. Ngoài việc xử lý chất thải rắn, đây cũng là phương pháp có thể xử lý được 

cả vi khu n, vi trùng lây nhiễm, một trong những vấn đề nan giải trong xử lý 

bằng lò đốt và tro thải có thể được tận dụng để làm gạch xây nhà hoặc làm phân 

bón nên g n như có thể xử lý được triệt để rác thải. 

Hiện nay, trong 381 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, chỉ có 294 lò đốt 

(khoảng 77%) có công suất trên 300 kg/h, đáp ứng yêu c u theo quy định của 

Quy chu n kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt (QCVN 61-

MT:2016/BTNMT). Nhiều lò đốt, đặc biệt là lò đốt cỡ nhỏ không có hệ thống xử 

lý khí thải hoặc hệ thống xử lý khí thải không đạt yêu c u về BVMT. Hiện nay, 

một số địa phương đ u tư cho mỗi xã một lò đốt cỡ nhỏ để xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt, tuy nhiên nhiều lò đốt trong số này không đáp ứng yêu c u của QCVN 61-

MT:2016/BTNMT, một số lò đốt bị hỏng, xuống cấp sau một thời gian vận hành. 

Một số lò đốt đáp ứng yêu c u của QCVN 61-MT:2016/BTNMT, nhưng khi áp 
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dụng tại các địa phương gặp phải một số vấn đề như chất thải rắn sinh hoạt có 

nhiệt trị thấp, độ  m cao, trình độ vận hành của các công nhân còn yếu kém, 

không tuân thủ các yêu c u kỹ thuật hoặc không vận hành hệ thống xử lý khí thải, 

dẫn đến không kiểm soát được chất thải thứ cấp phát sinh (đặc biệt là đối với 

dioxin/furan), do đó không đáp ứng yêu c u về BVMT.  

c) Đốt chất thải rắn để phát điện  

Hiện mới có một số cơ sở áp dụng công nghệ đốt để phát điện, ví dụ như 

ở C n Thơ (Nhà máy xử lý chất thải rắn ở ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, 

huyện Thới Lai), Quảng Bình (Nhà máy phân loại xử lý chất thải rắn, sản xuất 

điện và phân bón khoáng hữu cơ xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch)... Nhiều địa 

phương khác đang trong quá trình nghiên cứu để đ u tư như Thành phố Hồ Chí 

Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Ninh...  

Quy trình công nghệ này như sau: Lò đốt được trang bị hệ thống trao đổi 

nhiệt và nồi hơi để thu hồi nhiệt năng từ việc đốt chất thải rắn sinh hoạt. Hơi nước 

sinh ra được sử dụng để chạy tua-bin phát điện. Đây là công nghệ có hiệu quả 

kinh tế và môi trường do tái sử dụng được nguồn năng lượng; mặc dù đòi hỏi đ u 

tư lớn, yêu c u kỹ thuật và chi phí vận hành cao nhưng có nhiều ưu thế về xã hội 

và môi trường. Nếu so sánh với giá thành sản xuất điện từ các loại hình sản xuất 

điện khác thì giá thành sản xuất điện từ rác thải có chi phí cao hơn rất nhiều. Vì 

vậy, để dự án đ u tư nhà máy đốt chất thải rắn sinh hoạt phát điện khả thi về mặt 

kinh tế thì c n phải có những chủ trương, chính sách khuyến khích về hỗ trợ đ u 

tư, vốn vay, thuế, giá bán điện... Đây là sự lựa chọn tốt cho các khu vực có diện 

tích hẹp, mật độ dân số cao, có nguồn lực tài chính. 

d) Phương pháp khí hó   

Khí hóa là công nghệ sản xuất cacbua thông qua việc khí hóa chất hữu cơ 

thành khí có thể đốt được (CO, H2, metan, CO2) và khí bay hơi (hơi nước) bằng 

việc nhiệt phân chất thải ở nhiệt độ 400 - 600C trong điều kiện không có oxy. 

Ph n rắn còn lại (cacbua) sau khi khí hóa rất giàu cacbon và có thể được sử dụng 

ở các nhà máy có lò hơi có thể tiếp nhận nhiên liệu rắn. Nhìn chung, tỷ lệ cacbua 

trên tổng khối lượng chất thải tiếp nhận là 20 - 30%, phụ thuộc vào thành ph n 

của chất thải tiếp nhận hoặc công nghệ. Khí đốt được có thể được sử dụng để làm 

nóng chất hữu cơ trong quá trình cacbon hóa và/hoặc sấy khô cacbua sau quá 

trình cacbon hóa và quá trình khử muối bằng quy trình xử lý nước. 

Một trong những công nghệ đang được áp dụng thí điểm hiện nay là công 

nghệ điện rác MBT-GRE được xây dựng tại nhà máy điện rác ở Khu công 

nghiệp Đồng Văn (Hà Nam) và tại Hưng Yên. Tuy nhiên, hiệu quả về mặt kinh 

tế và môi trường chưa được đánh giá cụ thể. 

đ) Tái chế làm compost  

Hiện trên cả nước có 37 cơ sở áp dụng công nghệ này. Công nghệ này sử 

dụng ph n chất thải hữu cơ để sản xuất phân hữu cơ; ph n chất thải vô cơ và cặn 

bã khác phải tiếp tục xử lý bằng phương pháp khác. Quá trình lên men có thể 

chia làm hai giai đoạn: ủ hoai để phân hủy chất hữu cơ (từ 14 - 40 ngày); ủ chín 
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để hoàn thành quá trình lên men, có nghĩa là trong giai đoạn này nhiệt độ của 

phân sẽ không thay đổi nữa (03 - 06 tháng). Trong quá trình ủ hoai, c n nhiệt độ 

ở 60C để phân hủy chất hữu cơ. C n phải có quá trình khử mùi để kiểm soát 

mùi phát sinh từ quá trình lên men và để th c đ y quá trình lên men, c n kiểm 

soát độ  m và khí nếu c n thiết.  

Để tránh việc có nhiều chất thải không phù hợp cho quá trình phân hủy 

được trộn lẫn với chất thải tiếp nhận, c n có quá trình tách bỏ các chất ngoại lai 

hoặc quá trình phân loại chất thải tại nguồn. Trong trường hợp không có phân 

loại chất thải tại nguồn, tỷ lệ bã thải sẽ vào khoảng 30% (c n phải chôn lấp). 

Như vậy, phương pháp chế biến compost yêu c u có công đoạn phân loại. 

Hiện nay, h u hết việc phân loại được thực hiện trước khi ủ, ph n sau ủ được 

tiếp tục qua công đoạn sàng, lọc để thu hồi phân compost. Quá trình phân loại 

trước khi ủ thường phát sinh ô nhiễm như mùi hôi, nước rỉ rác... Trong khi một 

số cơ sở có thể sản xuất sản ph m có sức tiêu thụ khá tốt thì một số khác không 

tiêu thụ được sản ph m. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc chất thải rắn 

sinh hoạt không được phân loại triệt để dẫn đến sản ph m phân compost còn 

chứa nhiều tạp chất nên khó tiêu thụ; sản ph m phân compost chủ yếu được 

dùng cho các cơ sở lâm nghiệp, cây công nghiệp... 

3.2. Về mô hình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt 

Một số địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ (Hà Nội, 

Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình...) đã bước đ u quan tâm đến việc thu gom và xử 

lý nước thải sinh hoạt nông thôn, tìm giải pháp phù hợp với đặc thù phân bổ dân 

cư và điều kiện thực tế từng địa phương, trong đó đã có những mô hình xử lý 

nước thải tập trung quy mô lớn (Hoài Đức, Hà Nội; Từ Sơn, Bắc Ninh) và mô 

hình xử lý nước thải phân tán quy mô hộ, nhóm hộ tại một số huyện của Hà Tĩnh. 

 ) Mô hình xử lý nước thải hộ gi  đình  

 Mô hình này hiện đang được áp dụng tại một số địa phương như Hà Tĩnh, 

Hưng Yên, Thái Nguyên,…Sử dụng các bể xử lý xây gạch hoặc đổ bê tông cốt 

thép hoặc làm bằng Composite có công suất khoảng 1m3 có thể để trên mặt đất 

hoặc chôn 1 phân vào trong đất tại vườn hộ gia đình. Nước thải sinh hoạt của 

các hộ gia đình được thu gom bằng hệ thống đường ống và đưa về hố ga để lắng 

cặn, sau đó tự chảy về hệ thống xử lý chính. Tại hệ thống xử lý chính, nước thải 

được đưa qua cột lọc bằng than hoạt tính sau đó chảy vào các ngăn xử lý sinh 

học, tại đây, dưới tác dụng của các vi sinh vật sẽ phân hủy và xử lý các hợp chất 

hữu cơ có trong nước thải. Các vi sinh vật này có sẵn trong nước thải, tuy nhiên 

để tăng cường hiệu quả xử lý và hạn chế hơi, mùi thì định kỳ bổ sung chế ph m 

sinh học để xử lý. Mỗi bể xử lý gồm 3 ngăn, trong đó ngăn 1 và 2 là ngăn phân 

hủy sinh học, ngăn 3 là ngăn lắng, tách bùn. 

 b) Mô hình xử lý nước thải sinh hoạt cụm d n cư 

Mô hình này hiện đang được áp dụng tại Hà Tĩnh, áp dụng cho 6-7 hộ gia 

đình. Nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình được thu gom bằng hệ thống 

đường ống và đưa về hố ga để lắng cặn, sau đó tự chảy về hệ thống xử lý 
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chính.Tại hệ thống xử lý chính, nước thải được đưa qua cột lọc bằng than hoạt 

tính sau đó chảy vào các ngăn xử lý sinh học, tại đây, dưới tác dụng của các vi 

sinh vật sẽ phân hủy và xử lý các hợp chất hữu cơ có trong nước thải. Các vi 

sinh vật này có sẵn trong nước thải, tuy nhiên để tăng cường hiệu quả xử lý và 

hạn chế hơi, mùi thì định kỳ bổ sung chế ph m sinh học để xử lý. Mỗi bể xử lý 

gồm 3 ngăn, trong đó ngăn 1 và 2 là ngăn phân hủy sinh học, ngăn 3 là ngăn 

lắng, tách bùn. 

c) Mô hình xử lý nước thải tập trung quy mô cấp xã 

Mô hình này được áp dụng tại phường Bách Quang, thị xã Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên. Thiết kế tổng thể khu xử lý hài hòa với thiên nhiên và sinh 

thái, sử dụng nhiều loại thực vật để xử lý nước thải. Hệ thống cây xanh, tiểu 

cảnh được bố trí xen kẽ theo trạm xử lý tạo ra một khu công viên sinh thái, vừa 

có tác dụng cải tạo cảnh quan môi trường khu vực, vừa là địa điểm vui chơi giải 

trí cho người dân. Các hạng mục công trình bao gồm: 

- Bể phân phối 1, được xây hình tròn với thể tích D x H = 3 x 2,4 (m):lấy 

nước từ trạm bơm sau đó tự chảy sang bể phân phối 2 và làm nhiệm vụ ổn định 

nước thải. 

- Bể phân phối 2, được xây hình tròn. Kích thước bể phân phối 2D x H = 

4 x 2,1 (m): Bể phân phối 2 sau bể phân phối 1 có nhiệm vụ lấy phân phối nước 

sang máng tràn bậc thang. 

- Hệ thống phân phối máng tràn bậc thang, kích thước phủ bì mỗi đơn 

nguyên máng tràn bậc thang là: A x B x H = 1100 x 1000 x 200 (mm): Nước từ 

ngăm bơm được bơm lên bể phân phối 1), tự chảy xuống bể phân phối 2 rồi từ đó 

chảy qua máng tràn bậc thang xuống hố thu và phân phối nước vào đường ống 

dẫn vào 2 bãi lọc trồng cây. 

- Bãi lọc trồng cây với diện tích bề mặt c n thiết là 3,2m2/người và chiều 

sâu lọc hiệu quả là 1m. Vật liệu lọc được sử dụng là cát lọc với d10 = 0,25-1,2 

mm, d60 = 1- 4 mm, hệ số đồng nhất (U = d60/d10) < 3,5: Hệ thống bãi lọc 

ng m trồng cây dòng chảy thẳng đứng, cho phép đạt hiệu suất loại bỏ BOD tới 

95% và nitrat hóa đạt 90%. Hệ thống này có thể bao gồm cả quá trình kết tủa 

hóa học để tách phốtpho trong bể phản ứng - lắng, cho phép loại bỏ 90% 

phốtpho. Nước thải sau lắng được bơm gián đoạn lên bề mặt của lớp vật liệu lọc 

bằng bơm và hệ thống ống phân phối. Lớp thoát nước ở đáy được thông khí bị 

động thông qua các ống thông hơi nhằm tăng cường sự trao đổi ôxy vào môi 

trường lọc. Một nửa dòng chảy đã được nitrat từ lớp vật liệu lọc sẽ được bơm 

tu n hoàn vào ngăn đ u của bể lắng hoặc chảy vào ngăn bơm nhằm mục đích 

tăng cường quá trình khử nitơ và ổn định hoạt động của hệ thống. Hệ thống bãi 

lọc trồng cây dòng chảy thẳng đứng là một giải pháp thay thế cho lọc trong đất, 

cho phép đạt hiệu quả xử lý cao trước khi xả nước thải ra môi trường. 

- Ao sinh thái, diện tích 575 m2: Ao sinh thái có thể áp dụng để xử lý sinh 

học hoàn toàn hoặc không hoàn toàncác loại nước thải. Ao sinh thái còn được áp 

dụng để xử lý triệt để nước thải khi có yêu c u xử lý nước thải ở mức độ cao. 



16 

 

 

3.3. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các 
địa phương 

 ) Đối với chất thải rắn: 

Nhiều địa phương đã có các tổ tự quản, hội phụ nữ thu gom chất thải theo 

t n suất nhất định và chuyển đến điểm tập kết để các công ty môi trường đô thị 

vận chuyển về cơ sở xử lý. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không được thu gom 

dẫn đến việc hình thành các bãi rác tạm gây ô nhiễm môi trường tại các khu vực 

nông thôn. Công tác vận chuyển hiện cũng gặp nhiều khó khăn, các bãi chôn lấp 

chất thải thường ở xa khu dân cư làm tăng chi phí vận chuyển. Trong khi đó, 

mức phí vệ sinh môi trường (giá dịch vụ thu gom, vận chuyển) thu từ các hộ gia 

đình mới chỉ chi trả được một ph n cho hoạt động thu gom chất thải, không đủ 

để chi trả cũng như duy trì cho hoạt động vận chuyển. Bên cạnh đó, chính quyền 

ở nhiều địa phương chưa quan tâm đ ng mức, chưa thực hiện đ y đủ trách 

nhiệm về quản lý chất thải rắn (CTR) theo quy định. Nhận thức của người dân 

trong thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý CTR còn nhiều hạn chế, chưa tích 

cực tham gia vào các hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH, chưa đóng phí vệ 

sinh môi trường đ y đủ. Trong khi đó, ý thức của một số doanh nghiệp trong 

lĩnh vực quản lý chất thải chưa cao, gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận 

chuyển, xử lý chất thải. Hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTR ở nhiều 

nơi còn mang tính chất cộng đồng, nên chưa th c đ y được tính chuyên nghiệp 

của các tổ dịch vụ, hợp tác xã, công ty dịch vụ môi trường… 

Ngoài ra, có một số mô hình về thu gom, xử lý chất thải đã được xây 

dựng và triển khai. Tuy nhiên, việc đánh giá hiệu quả và tính bền vững của mô 

hình chưa được các địa phương quan tâm, chưa có được mô hình hiệu quả để 

nhân rộng cho các địa phương khác thực hiện. 

b) Đối với nước thải:  

Công tác thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn mới chưa được 

quan tâm, đ u tư thỏa đáng, tỷ lệ thu gom còn thấp (Hà Nội là địa phương có 

tiềm lực kinh tế nhưng cũng mới thu gom và xử lý khoảng 22,5%) 

Hệ thống cống thu gom nước thải thiếu đồng bộ, các địa phương dùng hệ 

thống thu gom cho cả việc thoát nước bề mặt nên mỗi khi trời mưa thì không thể 

tiến hành thu gom và xử lý được. Một lượng nước thải chưa qua xử lý vẫn hòa 

tan cùng nước mưa và thải vào môi trường tự nhiên. Một số địa phương khác lại 

sử dụng các kênh mương thủy lợi làm hệ thống tiêu thoát nước thải hoặc.gây ô 

nhiễm môi trường cho nguồn nước tưới. 

Các địa phương còn l ng t ng trong việc lựa chọn mô hình, công nghệ xử lý 

nên rất c n có sự định hướng, hướng dẫn cụ thể từ Trung ương trong thời gian tới. 

4. Định hƣớng chính sách trong thời gian tới 

- Căn cứ vào các định hướng chiến lược về BVMT và chức năng, nhiệm 

vụ được giao, trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc từ quá trình thực hiện bộ 
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tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn vừa qua tại các địa phương, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã nghiên cứu, đề xuất sửa đổi nội dung tiêu chí môi trường với các 

chỉ tiêu được định lượng và cụ thể hóa nhằm bổ sung, hoàn thiện để ban hành bộ 

tiêu chí quốc gia về NTM cho giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với tính chất đặc 

thù kinh tế, văn hóa, xã hội của từng vùng, miền địa phương cụ thể, trong đó, có 

những tiêu chí áp dụng thống nhất trên toàn quốc và những tiêu chí do địa 

phương quy định cụ thể dựa trên các định hướng chiến lược theo từng ngành, 

lĩnh vực 

 - Ngoài ra, các chính sách về quản lý chất lượng môi trường, nhất là chính 

sách về bảo vệ môi trường nông thôn c n được đưa vào dự thảo Luật BVMT sửa 

đổi, trong đó, lấy chất lượng môi trường nông thôn là nền tảng, là mục tiêu để bảo 

vệ (nhằm duy trì điều kiện sống cho người dân nông thôn, bảo đảm an ninh lương 

thực) trên cơ sở điều tiết các hoạt động dân sinh, kinh tế có tác động đến chất 

lượng môi trường nông thôn thông qua công tác kiểm kê, thống kê, theo dõi và 

quản lý bằng các công cụ phù hợp (như quy hoạch vùng sản xuất tập trung và đ u 

tư hạ t ng phù hợp; thực hành sản xuất sạch và an toàn; tận thu quay vòng tái sử 

dụng các sản ph m phụ, vật chất thải bỏ, chất thải...); các khu vực có nguy cơ bị ô 

nhiễm (đặc biệt là các nguồn nước) được theo dõi, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện 

và phục hồi chất lượng môi trường.  

- Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách: Phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt tại nguồn; ưu đãi (đất đai, vốn, thuế, tín dụng...), hỗ trợ, 

khuyến khích thu gom, vận chuyển và đ u tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; ưu đãi, khuyến 

khích các hoạt động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải rắn, đặc biệt là 

việc đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong các cơ sở xử lý đủ điều kiện.  

- Xây dựng và ban hành quy trình hướng dẫn lựa chọn chủ đ u tư dự án 

xử lý chất thải rắn theo hướng tạo thuận lợi cho các nhà đ u tư có áp dụng công 

nghệ sạch, thân thiện với môi trường.  

- Xây dựng cơ chế khuyến khích các thành ph n kinh tế tham gia đ u tư 

và trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành dự án xử lý chất thải sau khi xây dựng 

xong đảm bảo tính hiệu quả, ổn định và bền vững; đ y mạnh hợp tác công - tư 

(PPP) trong lĩnh vực xử lý, tái chế chất thải rắn như cơ chế huy động vốn đ u tư, 

thủ tục đ u tư r t gọn... để thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp 

dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

- Xây dựng chính sách mua sắm công để ưu tiên mua sắm các sản ph m 

thân thiện môi trường, sản ph m sau quá trình tái chế, xử lý chất thải.  

- Xây dựng và thực hiện quy trình, chính sách liên quan đến công tác giải 

tỏa, đền bù, hỗ trợ người dân để khuyến khích người dân ủng hộ việc xây dựng 

nhà máy xử lý chất thải và đồng thuận giao đất.  

- Đề xuất cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành trong quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt nông thôn. 

- Xây dựng cơ chế đặc thù dành cho quản lý chất thải rắn sinh hoạt đối 
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với vùng sâu, vùng xa, xã đảo.  

- Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách chi trả cho 

việc xử lý chất thải, phòng ngừa tình trạng thất thoát ngân sách; cơ chế công 

khai, minh bạch trong công tác đấu th u, lựa chọn nhà đ u tư trong công tác thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

- Xây dựng và trình cơ quan có th m quyền ban hành quyết định về cơ 

chế tài chính cho việc xây dựng và vận hành một số mô hình bảo vệ môi trường 

nông thôn. Các cơ chế chính sách có thể đặc thù theo từng loại mô hình, từng 

vùng miền cụ thể. 
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          BỘ XÂY DỰNG 

CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

 

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI VIỆT NAM,                       

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN                                                                                    
 

  

1. Số liệu về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam 

a. Khối lƣợng và tỷ lệ thu gom CTRSH đô thị: 

Theo số liệu Bộ Xây dựng thu thập, tổng hợp từ các Sở Xây dựng qua các 

năm, tỷ lệ tăng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đô thị của Việt Nam 

từ năm 2010-2019 trung bình 9%/năm. Năm 2019, khối lượng CTRSH được thu 

gom tại đô thị của Việt Nam khoảng 40.182 tấn/ngày (xem hình 1). 

 
Hình 1. Biên thiên khối lƣợng CTRSH đô thị đƣợc thu gom của                 

Việt Nam từ năm 2010-2019 

Tỷ lệ thu gom CTRSH đô thị của Việt Nam từ năm 2010-2019 trung bình 

tăng 1,1%/năm, đạt 90,7% vào năm 2019 (xem hình 2). 

 
Hình 2. Biên thiên tỷ lệ thu gom CTRSH đô thị của                                                

Việt Nam từ năm 2010-2020 

b. Quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạch xây dựng nông thôn mới: 

Hiện nay, quy hoạch quản lý chất thải rắn các lưu vực sông, các vùng kinh 

tế trọng điểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch quản lý/ xử 

lý chất thải rắn đã được phê duyệt tại h u hết các địa phương (59/63 địa phương) 
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là cơ sở để kêu gọi các dự án đ u tư. Tỷ lệ hoàn thành công tác lập quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới đã đạt kết quả cao, số xã có quy hoạch đến hết năm 

2019 đã đạt g n 100%. 

Hiện nay hệ thống quy hoạch chuyên ngành hạ t ng kỹ thuật (trong đó có 

quy hoạch quản lý chất thải rắn) được quy định tích hợp vào quy hoạch tỉnh, vì 

vậy UBND tỉnh/ TP. trực thuộc trung ương c n làm rõ và chi tiết các nội dung 

quy hoạch chuyên ngành quản lý chất thải rắn trong quy hoạch tỉnh để có cơ sở 

triển khai các bước tiếp theo. 

c. Xử lý CTRSH: 

Số lượng các cơ sở xử lý CTRSH theo các loại công nghệ đang được sử 

dụng phổ biến tại Việt Nam là 806 bãi chôn lấp; 258 cơ sở đốt và 57 cơ sở ủ 

phân compost. Công nghệ chôn lấp được sử dụng phổ biến nhất, với 81% khối 

lượng CTRSH. 12% khối lượng CTRSH được xử lý tại các cơ sở đốt và 7% khối 

lượng CTRSH được đưa đến các cơ sở ủ phân compost (xem hình 3). 

 
Hình 3. Tỷ lệ khối lƣợng CTRSH đƣợc xử lý theo loại                                 

công nghệ tại Việt Nam 

 

2. Quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn 

a. Khối lƣợng và tỷ lệ thu gom CTRSH nông thôn: 

Tại khu vực nông thôn, khối lượng CTRSH phát sinh khoảng 32.000 

tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom CTRSH nông thôn trung bình đạt khoảng 40 - 55%. Tại 

các vùng nông thôn ven đô hoặc thị trấn, thị tứ đạt tỷ lệ cao hơn, khoảng 60 - 

80%. Còn tại một số nơi vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ thu gom chỉ đạt dưới 10%. Đến 

nay, đã có khoảng 50% các xã trong toàn quốc thành lập tổ thu gom chất thải sinh 

hoạt. Tuy nhiên, tỷ lệ tái chế CTRSH vùng nông thôn hiện vẫn còn thấp: 3,24%. 

b. Xử lý CTRSH nông thôn 

CTRSH khu vực nông thôn được xử lý theo 3 công nghệ: chôn lấp (là chủ 

yếu), ủ phân compost và đốt. 

- Công nghệ chôn lấp: 

CTRSH nông thôn chủ yếu được thải bỏ tại các bãi chôn lấp, trong đó có 

nhiều bãi rác tạm hoặc dọc các tuyến đường liên thôn, liên xã hay các ao hồ, 

thùng đấu còn sót lại qua quá trình khai thác. Tại nhiều xã, đặc biệt các xã miền 
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n i, chưa có các bãi rác tập trung, thiếu người và phương tiện chuyên chở rác, 

chủ yếu hình thành bãi rác tự phát, là nguồn gây ô nhiễm môi trường.  

- Công nghệ ủ phân compost:  

Thành ph n CTRSH nông thôn gồm có chất thải hữu cơ với tỷ lệ khá cao, 

khoảng 55 - 69%. Do đó, đã có nhiều mô hình xử lý rác tại các xã, ủ phân 

compost tại hộ gia đình/ cơ sở tập trung cho cộng đồng được triển khai thực hiện 

tại nhiều địa phương, được người dân nhiệt tình hưởng ứng, sản ph m được sử 

dụng hiệu quả (An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Bình 

Thuận...).  

Mô hình ủ phân compost tại hộ gia đình có quy trình phổ biến như sau: 

Người dân phân loại riêng CTRSH hữu cơ tại gia đình để ủ phân hữu cơ trong 

các bể ủ hoặc thùng chứa bằng xốp, gỗ, nhựa hoặc bê tông có sẵn hoặc mua mới. 

Các thùng nhựa dung tích 160 lít được sử dụng phổ biến để thí điểm. Thùng 

chứa có đục nhiều lỗ nhỏ ở thân để thoát nước, làm thoáng khí và có cửa dưới để 

lấy phân sản ph m. Phân ủ được định kỳ đảo trộn (khoảng mỗi 10 ngày), theo 

dõi, kiểm soát nhiệt độ, độ  m, có thể bổ sung rơm, rạ để điều chỉnh độ  m. Sau 

thời gian khoảng 60-90 ngày thì phân ủ đạt yêu c u, sử dụng để bón cho cây ăn 

trái, cây cảnh, rau màu. Hiệu quả sử dụng phân ủ hữu cơ về giảm chi phí so với 

sử dụng phân bón hóa học và giúp cây phát triển tốt được ghi nhận. 

Mô hình ủ phân compost tập trung tại một số xã thuộc các tỉnh vùng 

ĐBSCL có công suất thiết kế từ 5-10 tấn/ngày. Tổng chi phí đ u tư mỗi mô hình 

từ 1-1,7 tỷ đồng. Suất vốn đ u tư khoảng 173-303 triệu đồng/tấn. Tỷ lệ phân hữu 

cơ và chất thải tái chế: 40%. Tỷ lệ bã thải: 40%. Đơn vị vận hành là chính quyền 

xã. Thời gian từ lúc tiếp nhận chất thải đến lúc thành ph m là 60 ngày. Sản 

ph m phân hữu cơ có thể bán được với giá 500.000 đồng/tấn nhưng có xã không 

tiêu thụ được (xem hình 4-5). 
 

  

Hình 4. Ủ phân compost tại hộ gia 

đình (tỉnh Cà Mau) 

Hình 5. Ủ phân compost tại cơ sở tập 

trung (tỉnh Sóc Trăng) 

 

 

- Công nghệ đốt: 

Nhiều lò đốt CTRSH quy mô nhỏ phục vụ cấp xã được đ u tư tại các địa 

phương. Diện tích: rất khác nhau, ph n lớn trên 1.000 m2. Công suất thiết kế: 3-
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20 tấn/ngày. Tổng chi phí đ u tư: 1,5 - 4 tỷ đồng. Đơn vị vận hành là chính 

quyền xã, hợp tác xã hoặc doanh nghiệp tư nhân. Một số công nghệ đã được sử 

dụng: Lò đốt NFi-05 (Thái Lan), Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt bằng không khí 

đối lưu tự nhiên GFC- SANKYO, BD-Alpha, LOSIHO, T-TECH… 

3.  Thuận lợi và hạn chế trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam 

a. Thuận lợi: 

Các quy định pháp luật, cơ chế chính sách đã tương đối hoàn thiện: Luật 

Bảo vệ môi trường, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, Nghị định số 19/2015/NĐ-

CP, QCVN 01:2019/BXD Quy chu n kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, 

QCVN 61-MT:2016/BTNMT… 

Quy hoạch quản lý chất thải rắn các lưu vực sông, các vùng Kinh tế trọng 

điểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch quản lý/xử lý chất 

thải rắn đã được phê duyệt tại h u hết các địa phương (59/63 địa phương) là cơ 

sở để kêu gọi các dự án đ u tư. 

Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, t m 

nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh (Quyết 

định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018) đã đặt ra các mục tiêu cụ thể đối với khu 

vực nông thôn. 

Các mô hình quản lý CTR nông thôn đã góp ph n vào giảm thiểu ÔNMT 

nông thôn, nâng cao nhận thức của người dân của một số địa phương trong việc 

giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng CTR cũng như BVMT. Mô hình xử lý CTRSH 

nông thôn tại hộ gia đình/cộng đồng hoặc kết hợp xử lý CTRSH nông thôn cùng 

CTR nông nghiệp tại hộ gia đình đang được nghiên cứu thực hiện tại nhiều địa 

phương, góp ph n nâng cao hiệu quả quản lý CTRSH nông thôn. 

Phí vệ sinh đã được chuyển sang giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, là cơ 

sở để nhiều địa phương xây dựng lộ trình tăng giá phù hợp, đảm bảo d n bù đắp 

kinh phí cho Nhà nước và nhà đ u tư. Các địa phương đã và đang xây dựng lộ 

trình thu giá dịch vụ xử lý CTRSH, tiến tới giảm bù đắp từ ngân sách, tạo môi 

trường thuận lợi cho nhà đ u tư. 

b. Hạn chế: 

Công tác quy hoạch đã có, tuy nhiên còn nhiều vướng mắc: lựa chọn vị trí 

cơ sở xử lý CTR khó khăn do khoảng cách an toàn môi trường chưa được quy 

định thống nhất, người dân không đồng thuận…; vị trí thường cách xa các khu 

vực có nhu c u sử dụng nhiệt từ quá trình xử lý (xa khu dân cư, KCN); việc 

đồng xử lý CTRSH tại các cơ sở (như nhà máy xi măng) còn gặp nhiều rào cản 

cả về chính sách cũng như kỹ thuật, kinh tế.  

Thủ tục đ u tư đối với các dự án xử lý CTR khá phức tạp (hình thức đ u 

tư PPP, thủ tục về đ u tư xây dựng, PCCC, môi trường, đấu nối phát điện (nếu 

có),…) kéo dài gây lãng phí, mất cơ hội cho các nhà đ u tư.  

Chất thải chưa được phân loại tại nguồn, nhiệt trị không cao. 

Việc quản lý CTRSH theo mô hình tập trung còn nhiều khó khăn, vướng 

mắc giữa các địa phương trong vùng và các doanh nghiệp thực hiện. 

Kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH chủ yếu từ 

nguồn ngân sách nhà nước nên còn hạn chế. Đối với khu vực nông thôn, hoạt 

động thu gom, vận chuyển CTRSH chủ yếu do các tổ, đội thu gom tự quản, thu 
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phí từ người dân (tỷ lệ thu phí còn hạn chế) và hỗ trợ một ph n từ chính quyền 

địa phương. 

Chưa định hướng, lựa chọn được công nghệ xử lý phù hợp cũng như mô 

hình hoạt động hiệu quả.  

Các chính sách ưu đãi đã được ban hành (về đất đai, GPMB, đ u tư hạ 

t ng ngoài hàng rào, thuế, các chính sách hỗ trợ, tiêu thụ sản phảm thân thiện 

môi trường, sản ph m tái chế từ chất thải,…) nhưng việc thực hiện còn gặp 

nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa có quy định, hướng dẫn chi tiết. 

Công tác quản lý CTR tại nhiều nơi chưa được quan tâm đ ng mức từ 

chính quyền, các đoàn thể, tổ chức và người dân. 

4. Định hƣớng và giải pháp cho quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại 

Việt Nam 

Triển khai việc thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất 

thải rắn đến năm 2025, t m nhìn đến năm 2050. Phấn đấu đạt các mục tiêu cụ 

thể năm 2025. 

Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và cơ chế chính sách về quản lý 

chất thải rắn, các quy chu n, tiêu chu n,…: 

Tăng cường nghiên cứu khoa học, hiện đại hóa công nghệ và sản xuất 

thiết bị tái chế, xử lý chất thải rắn phù hợp điều kiện Việt Nam. Đối với khu vực 

nông thôn, có hướng dẫn thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn, ủ phân hữu cơ 

tại hộ gia đình/tại cộng đồng, thu hồi CTR có thể tái chế để huy động sự tham 

gia của cộng đồng, giảm áp lực về chi phí quản lý CTR và bảo vệ môi trường. 

Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về chất thải rắn sinh hoạt ở cấp trung 

ương và địa phương, cập nhật hàng năm. Cơ sở dữ liệu về CTRSH nông thôn 

còn thiếu và chưa có các chỉ tiêu thu thập. 

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức người dân; 

Tăng cường trao đổi và hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, phi 

chính phủ về đào tạo nâng cao năng lực, học tập kinh nghiệm, trợ giúp kỹ thuật, 

chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài chính trong quản lý chất thải rắn. 
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TRUNG ƢƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

 

 

THỰC TRẠNG CÁC MÔ HÌNH NÔNG DÂN THAM GIA  

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG NÔNG THÔN, GIẢI PHÁP 

 ĐỂ NHÂN RỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

                                                                                    

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương có t m chiến lược đặc biệt quan 

trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối với nông 

nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Hội 

Nông dân Việt Nam đã thể hiện vai trò trung tâm nòng cốt, nông dân đã chủ 

động, tích cực tham gia với vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, 

người nông dân đã phát huy đ y đủ, toàn diện nội lực và tiềm năng, sáng tạo của 

mình; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới lan rộng mạnh mẽ 

trên cả nước, đã góp ph n thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện điều kiện 

sống của nông dân. 

Bảo vệ môi trường là một trong tiêu chí quan trọng của Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, Hội Nông dân Việt Nam 

luôn xác định công tác bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động trọng 

tâm của các cấp Hội và phong trào nông dân. Các cấp Hội đã tích cực và chủ 

động tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; gắn công tác bảo vệ môi trường 

vào các chương trình công tác hàng năm của Hội và các phong trào nông dân thi 

đua yêu nước.  

Tuy nhiên, tình trạng thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới chưa đồng đều, còn khoảng cách khá lớn giữa các địa phương và 

vùng miền. Đến nay số xã đạt tiêu chí về môi trường theo Bộ tiêu chí quốc gia 

về nông thôn mới còn thấp. Để khắc phục ô nhiễm môi trường và cải thiện cảnh 

quan, môi trường nông thôn góp ph n đạt tiêu chí 17 về môi trường, thực hiện 

Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây 

dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội 

hóa, giai đoạn 2017-2020, Hội Nông dân Việt Nam đã tập trung nguồn lực để ưu 

tiên triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường và xây dựng thí điểm các mô 

hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường tại các xã khó khăn, vùng sâu, 

vùng xa, biên giới và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp ph n vào công 

cuộc xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững đất nước, cụ thể: 

1. Tập trung đẩy mạnh, đổi mới và n ng cao hiệu quả công tác tuyên 

truyền và x y dựng đội ng  tuyên truyền viên cấp x  về  ảo vệ môi trƣờng  

Nhận thức rõ công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động là giải pháp quan 

trọng trong việc bảo vệ môi trường, các cấp Hội đã tập trung đ y mạnh, đa dạng 

hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, nông dân 

thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà 
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nước, hoạt động của các cấp Hội, hội viên, nông dân tham gia bảo vệ tài nguyên, 

môi trường.  

Hoạt động của Hội trong các phong trào thi đua luôn đổi mới đa dạng các 

hình thức tuyên truyền được hội viên, nông dân tiếp thu, cảm nhận tốt là các 

cuộc hội thảo, tọa đàm, hội thi, hội diễn, hội chợ. Đặc biệt tổ chức cuộc thi 

“Nông d n tìm hiểu kiến th c  pháp luật về nước sạch và bảo vệ môi trường  

cấp xã theo hình thức sân khấu hóa tại 6 tỉnh, thành (Quảng Nam, Đăk Lăk, Kon 

Tum, Trà Vinh, Bạc Liêu và Bình Phước). Đồng thời chỉ đạo và hỗ trợ cho 14 

tỉnh, thành Hội tổ chức thi ―Nông dân tìm hiểu pháp luật về môi trường‖ ở 3 cấp 

xã, huyện, tỉnh. Nội dung cuộc thi phong ph , nhiều tiểu ph m hay, ý nghĩa 

mang tính tuyên truyền cao, có sự kết hợp với văn hóa và các loại hình dân ca 

của địa phương nên đã thu h t đông đảo người tham gia và cổ vũ. Đây là một 

trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả, tích cực, có sức lan tỏa rộng nên 

trong những năm g n đây Hội đã tập trung hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo các 

tỉnh, thành ngoài kinh phí của Trung ương còn huy động được thêm kinh phí của 

địa phương và xã hội để tổ chức hàng trăm cuộc thi về nước sạch và bảo vệ môi 

trường nông thôn.  

Phối hợp với các nhà khoa học, các chuyên gia và Hội Nông dân 23 tỉnh, 

thành tổ chức 46 lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng truyền thông về nước 

sạch, bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới cho hơn  4.200 cán bộ 

và tuyên truyên viên cấp xã. Đồng thời, kết hợp với nguồn kinh phí sự nghiệp 

môi trường tổ chức 256 lớp tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường 

nông thôn cho hơn 25.000 cán bộ, hội viên nông dân. Từ đó gi p cho Hội hình 

thành được mạng lưới với 4.200 tuyên truyền viên cấp xã, đội ngũ cán bộ Hội có 

đủ kiến thức và năng lực để tuyên truyền vận động và triển khai thực hiện các 

hoạt động về bảo vệ môi trường nông thôn đang sinh hoạt tại hàng trăm câu lạc 

bộ trên cả nước. 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với các chuyên gia về môi 

trường biên soạn và in 38.000 cuốn sách về kiến thức, pháp luật bảo vệ môi 

trường; phát hành 121.000 tờ gấp các loại hướng dẫn sử dụng nước sạch, thu 

gom, phân loại, xử lý rác thải, chất thải; sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, ―Hướng 

dẫn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chu n Bộ Y tế‖; ― Hướng dẫn sử dụng 

nước sạch cho sinh hoạt và ăn uống‖; ― Vì sức khỏe cộng đồng hãy tiết kiệm và bảo 

vệ nguồn nước sạch‖... phát đến tận tay cán bộ, hội viên nông dân thực hiện và 

ứng dụng (trong đó từ kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2018 và 2019 là 8.000 cuốn và 121.000 tờ rơi). 

2. Tập trung x y dựng nhiều mô hình nông d n tham gia  ảo vệ môi 

trƣờng đạt hiệu quả 

 2.1. Mô hình dịch vụ môi trường 

Các cấp của Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với chính quyền, các cơ 

quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp xây dựng các mô hình dịch vụ quản 

lý rác thải, chất thải trong sinh hoạt và trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 
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Nhiều nơi đã thành lập tổ, đội, hợp tác xã, tổ hợp tác làm nhiệm vụ thu gom, vận 

chuyển và chôn lấp rác, góp ph n giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn và môi 

trường trong sản xuất nông nghiệp.  

Cơ sở Hội Nông dân ở khu vực nông thôn đã xây dựng các mô hình dịch vụ 

quản lý chất thải trong sinh hoạt và trong sản xuất. Nhiều nơi đã xây dựng mô 

hình phù hợp với điều kiện của địa phương, đáp ứng nhu c u của người dân, đem 

lại hiệu quả cao như: mô hình tổ tự quản vệ sinh môi trường, đưa việc thu gom và 

xử lý rác thải  thành nề nếp. Cơ sở và chi Hội Nông dân đã vận động hội viên, 

người dân  thành lập các chi, tổ tự quản thu gom rác thải sinh hoạt tại khu dân cư 

và trên đồng ruộng. Mô hình ―Xử lý nước thải làng nghề‖ nổi bật như các tỉnh 

Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình. Mô hình ―H m khí sinh học liên hoàn‖, mô 

hình ―Sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi‖  góp ph n giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường, hạn chế ô nhiễm nguồn nước, cung cấp nhiên liệu phục vụ sinh hoạt 

như Vĩnh Ph c, Thái Bình, Bắc Giang, Tuyên Quang, Ph  Thọ… 

2.2. Mô hình v  sinh và cấp nước sạch nông thôn 

Các cấp của Hội Nông dân Việt Nam  chỉ đạo xây dựng thành công mô 

hình 3 công trình vệ sinh, điển hình như: mô hình “X y dựng nhà tiêu h i ngăn 

hợp vệ sinh  bể ch   nước sạch và nhà tắm . Mô hình“Di dời chuồng chăn nuôi 

r  x  nhà ở   tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, 

Điện Biên… góp ph n thực hiện tiêu chí thứ 17 trong Chương trình xây dựng 

nông thôn mới. Các cơ sở Hội tích cực tuyên truyền vận động người dân bỏ tập 

quán chăn nuôi thả rông, nhốt dưới g m nhà sàn của các dân tộc thiểu số. 

Các cấp của Hội Nông dân Việt Nam đã vận động và khuyến khích người 

dân sử dụng lu, bể chứa nước mưa để tận dụng nguồn nước mưa dồi dào, sẵn có; 

đối với những vùng n i cao, địa bàn dốc đã vận động, huy động kinh phí để xây 

dựng hệ thống cấp nước tự chảy như ở các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào 

Cai, Yên Bái… Xây dựng mô hình ―Xử lý nước bị ô nhiễm Asen‖ tại tỉnh Hà 

Nam, Hà Nội. Nhiều nơi đã phối hợp với doanh nghiệp giới thiệu công nghệ lọc 

nước sạch cho nông dân ở vùng lũ, vùng bị thiên tai. 

Hội đã vận động tư nhân làm dịch vụ cung cấp nước sạch cho sinh hoạt 

quy mô nhỏ (khoảng 100 hộ) ở Từ Liêm (Hà Nội), thị trấn C n Đước (Long 

An), thị xã Phan Rang (Ninh Thuận), thị trấn Thắng (Hiệp Hoà, Bắc Giang)…  

2.3. Mô hình sản xuất nông nghi p gắn với bảo v  môi trường 

Hội Nông dân các cấp đã đ y mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng mô 

hình  về phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực ph m ở các tỉnh Vĩnh Ph c, Hưng Yên, Hà Nội, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Lâm Đồng...Từ việc xây dựng mô hình điểm Hội Nông dân thành 

phố Hà Nội vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc vận 

động: “ ì môi trường trong sạch  vì s c khoẻ cộng đồng  nông d n Hà Nội chỉ 

sản xuất chế biến tiêu dùng và bán r  thị trường sản phẩm nông nghiệp  n 

toàn“. Xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi nông - lâm kết hợp phát 

triển bền vững; mô hình cộng đồng dân cư bảo tồn và phát triển nguồn gen cây 
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nhuộm màu thực ph m của đồng bào dân tộc thiểu số; hướng dẫn nông dân ở các 

làng nghề sản xuất gắn với BVMT, xây dựng CLB gia đình nông dânvăn hóa, làng 

văn hóa, sức khỏe, xây dựng qui ước, hương ước BVMT nông thôn.  

2.4. Mô hình bảo tồn thiên nhiên cấp cơ sở 

Hội Nông dân Việt Nam  các cấp đã xây dựng thành công nhiều mô hình 

thí điểm về quản lý và BVMT do cộng đồng dân cư thực hiện: “Mô hình trồng 

cây bản địa ngăn mặn xâm thực, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường‖;  mô 

hình ―Đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng Cọn nước phục vụ sinh hoạt và sản 

xuất nông nghiệp trên ruộng bậc thang‖; mô hình ―Đồng bào dân tộc Thái lưu 

giữ và phát triển ruộng bậc thang canh tác bền vững trên đất dốc‖; mô hình 

―Trồng cây bản địa chống xói mòn cải tạo đất dốc để nâng cao hiệu quả canh 

tác‖ ở tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Kạn, Nghệ An, Hoà Bình, Yên Bái, Lào 

Cai... Những mô hình thí điểm đó phát huy hiệu quả được tiếp tục tuyên truyền 

nhân rộng và vận động đoàn viên, hội viên và người dân bảo vệ rừng đ u nguồn, 

rừng phòng hộ, chống lũ quét, sạt lở đất, chống thoái hóa đất, sử dụng, cải tạo 

đất canh tác hợp lý, bảo vệ nguồn nước, sử dụng năng lượng sẵn có, bảo vệ hệ 

sinh thái ven biển gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo sinh kế cho người dân trên 

địa bàn để từ đó duy trì công tác BVMT. 

Các mô hình vườn chim, đồi cò, chùa dơi, rừng thiêng… do cộng đồng 

hoặc các hộ nông dân tự nguyện xây dựng đã xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cả 

nước, nhất là ở vùng n i, vùng dân tộc thiểu số. Đáng ch  ý có vườn cò ở Lập 

Thạch - Vĩnh Ph c, đồi cò Ngọc Nhị - Hà Tây, đồi cò của Quân khu 3 Kiến An - 

Hải Phòng, đảo cò Chi Lăng Nam - Hải Dương, chùa dơi ở Sóc Trăng, vườn 

chim ở Cà Mau,…; rừng thiêng ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Nghệ 

An, Quảng Nam, Đăk Lăk, Kon Tum... 

2.5. Mô hình cộng đồng dân cư tự quản 

Mô hình tự quản được xây dựng từ những năm đ u của thế kỷ XXI và 

được phát triển sau khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 được thông qua.  

Mô hình tự quản do cộng đồng dân cư tự nguyện, tự giác xây dựng để huy 

động mọi người dân tham gia BVMT, bảo tồn thiên nhiên và ứng phó với BĐKH. 

Mô hình này vận hành theo nguyên tắc xã hội hóa cao – mô hình do cộng đồng, vì 

cộng đồng; cộng đồng tự chủ về tài chính, nhân lực và cơ chế hoạt động. 

Mô hình cộng đồng dân cư tự quản phát triển rộng rãi, vì thực hiện được 

bốn tiêu chí sau:  

- Mọi cộng đồng dân cư, nông thôn, đồng bằng và miền n i, biên giới và 

hải đảo, dân tộc đa số và dân tộc thiểu số đều có thể xây dựng mô hình tự quản; 

-  Mô hình tự quản được các đoàn thể nhân dân và các tôn giáo hưởng ứng; 

- Mô hình cộng đồng dân cư tự quản huy động được các chủ thể xã hội 

tham gia: gia đình, nhà trường, doanh nghiệp, HTX, các đơn vị dịch vụ, các lực 

lượng vũ trang và các tôn giáo;  

- Mô hình cộng đồng dân cư tự quản huy động được các t ng lớp nhân dân 
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tham gia: trẻ em, thanh niên và nười cao tuổi; nam giới và nữ giới; công chức, 

viên chức và công nhân; học sinh và sinh viên, chiến sỹ của lực lượng vũ trang.  

Nhiều mô hình được Hội Nông dân xây dựng và duy trì tốt như Mô hình 

nông dân tự quản ở xã Ea Tar và xã Ea Kiết huyện Cư M Gar, tỉnh Đắk Lắk; mô 

hình tại xã Đạ Chais huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng; xã Bản Thiệt, huyện 

Bảo Thắng, tỉnh  Lào Cai… Thời gian tới, Hội Nông dân sẽ tiếp tục tập trung 

xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình cộng đồng dân cư tự quản bảo vệ môi 

trường, bảo tồn thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu.   

 3. Đánh giá khái quát 

 3.1. Kết quả đạt được 

Mô hình nói chung là phương thức hoạt động của các cấp Hội nhằm làm 

mẫu, làm điểm, trình diễn để r t kinh nghiệm trước khi nhân ra diện rộng. Đối 

với Hội Nông dân Việt Nam, mô hình là phương thức hoạt động phổ biến hiệu 

quả nhằm tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện một 

nhiệm vụ cụ thể của Hội. 

Thông qua hoạt động xây dựng  mô hình do Hội Nông dân Việt Nam xây 

dựng có hiệu quả thiết thực, góp ph n quan trọng vào công tác bảo vệ môi 

trường góp ph n xây dựng nông thôn mới và  phát triển bền vững đất nước. 
 

Mô hình được các cấp của Hội Nông dân Việt Nam xây dựng tại cộng 

đồng dân cư là một sản ph m cụ thể, tồn tại trong không gian và thời gian nhất 

định, mọi người dân sinh sống trong cộng đồng dân cư ở nông thôn có thể nhìn 

thấy, cảm nhận được, đo được kết quả, nhận xét và đánh giá được hiệu quả hoạt 

động BVMT, bảo tồn thiên nhiên và ứng phó với BĐKH. 

Hội Nông dân các cấp đã đ y mạnh phong trào nông dân ―Chung tay xây 

dựng nông thôn mới‖. Phong trào đã thu h t đông đảo hội viên, nông dân tham 

gia, đã xây dựng nhiều mô hình tự quản của nông dân, góp ph n thực hiện tiêu 

chí 17 trong Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Các cấp Hội đã xây dựng được mạng lưới với 4.200 tuyên truyền viên cấp 

xã, đội ngũ cán bộ Hội có đủ kiến thức và năng lực để tuyên truyền vận động và 

triển khai thực hiện các hoạt động về bảo vệ môi trường nông thôn đã và đang 

sinh hoạt tại hàng trăm Câu lạc bộ nông dân với môi trường trên khắp cả nước.  

3.2. Những hạn chế cần khắc phục 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng mô hình còn bộc lộ một 

số hạn chế sau:  

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, hội viên nông dân ở nhiều nơi, nhất 

là vùng sâu, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số về công tác bảo vệ môi trường 

chưa đ y đủ, chưa tự giác, tích cực bảo vệ môi trường. 

- Nhiều hội viên nông dân chưa tích cực tham gia xây dựng mô hình, còn 

thụ động và cân nhắc về lợi ích trước mắt; nhiều mô hình chỉ mới huy động 

được những hội viên tích cực;  
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- Việc xây dựng mô hình đã khó, nhưng việc duy trì mô hình hiệu quả 

càng khó khăn hơn; nhiều mô hình còn hình thức, chưa có giải pháp để duy trì 

mô hình;  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng rộng mô hình tiêu biểu còn 

gặp nhiều khó khăn; nhiều mô hình tiêu biểu chưa được tổng kết, tuyên truyền, 

phổ biến, nhân rộng ra các địa phương khác; 

- Việc duy trì đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã gặp rất nhiều khó khăn, vì 

kinh phí của Hội không có để phụ cấp hàng tháng, các câu lạc bộ cũng thiếu 

kinh phí để hoạt động. Hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã cũng gặp 

rất nhiều khó khăn khi đi lại, thiếu thông tin, thiếu tài liệu để tuyên truyền. 

 4. Đề xuất một số giải pháp nh n rộng mô hình tiêu  iểu 

Để khắc phục hạn chế và nhân rộng mô hình tiêu biểu trong thời gian tới, 

các cấp của Hội Nông dân Việt Nam c n thực hiện các giải pháp sau:  

4.1. Tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho 

cán bộ làm công tác môi trường của các cấp Hội. Thiết lập mạng lưới cộng tác 

viên và tuyên truyền viên đ y mạnh tuyên truyền vận động nâng cao năng lực 

tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu để nông dân có ý thøc 

tù gi¸c, tr¸ch nhiÖm sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và b¶o vÖ 

m«i tr-êng, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 

4.2. Xây dựng tổng quan, đánh giá mô hình nông dân tham gia xây dựng 

mô hình BVMT ở nông thôn và trong sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp; phân loại 

các loại mô hình BVMT do các cấp của Hội xây dựng; đánh giá kết quả, hạn 

chế, nguyên nhân hạn chế, kinh nghiệm r t ra;  

4.3. C n tăng cường tập huấn nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về 

BVMT và bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình; kỹ năng 

vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng mô hình. C n biên soạn tài liệu 

tập huấn thống nhất trong các cấp của Hội Nông dân Việt Nam;  

- C n ban hành thống nhất trong cả nước Quy trình xây dựng mô hình 

nông dân tham gia BVMT, gồm các bước sau:  

+ Bước 1: Xác định ý tưởng (Tên mô hình, địa điểm, thời gian, mục tiêu, 

đối tượng tham gia;  

+ Bước 2: Thảo luận trong nhóm và hoàn thiện về ý tưởng;  

+ Bước 3: Xây dựng đề án (Tên, địa điểm, thời gian, mục tiêu, nguồn lực 

thực hiện, giải pháp thực hiện (xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình), kế 

hoạch thực hiện);  

+ Bước 4: Thông báo công khai đề án và tham vấn hội viên, nông dân;  

+ Bước 5: Sửa đề án theo góp ý;  

+ Bước 6: Trình cấp có th m quyền ký duyệt đề án;  

+ Bước 7: Tuyên truyền, phổ biến đề án đến hội viên, nông dân;  
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+ Bước 8: Tổ chức xây dựng mô hình;  

+ Bước 9: Sơ kết, đánh giá kết quả, thực hiện giải pháp duy trì mô hình;  

+ Bước 10: Tổng kết đánh giá, thực hiện giải pháp tuyên truyền, phổ biến, 

nhân rộng mô hình;  

- Thực hiện các giải pháp nhân rộng mô hình, bao gồm: Tuyên truyền, 

phổ biến; thăm quan, r t kinh nghiệm; hỗ trợ của các cấp của Hội;  

- Các cấp của Hội c n quan tâm xây dựng mô hình truyền thông hiệu quả, 

mô hình làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện và lồng ghép việc xây 

dựng mô hình với phong trào ―Nông dân chung tay bảo vệ môi trường‖;  

4.4. Các cơ quan quản lý nhà nước: ngành tài nguyên và môi trường, 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành khoa học và công nghệ, Văn 

phòng điều phối quốc gia về xây dựng nông thôn mới hỗ trợ về kinh phí, tài liện, 

giảng viên…để Hội Nông dân tuyên truyền, phổ biến nhân rộng mô hình tiêu 

biểu; có giải thưởng khuyến khích nông dân tham gia BVMT và ứng phó với 

BĐKH;  

4.5. Nhà nước c n có chính sách hỗ trợ Hội Nông dân Việt Nam xây dựng 

mô hình nông dân tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH ở các vùng n i, biên 

giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Xây dựng mô hình nông dân tham gia BVMT nông thôn là một hoạt động 

cụ thể có hiệu quả trong công tác tuyên truyền của Hội Nông dân các cấp. Thời 

gian tới, đi đôi với giải pháp xây dựng là giải pháp duy trì và nhân rộng mô hình. 

Có thể nói, xây dựng mô hình khó một, duy trì mô hình khó hai và nhân rộng mô 

hình khó ba. Song với sự cố gắng của các cấp Hội Nông dân; sự phối hợp, tạo 

điều kiện của các cấp, các ngành, Hội Nông dân sẽ thực hiện tất cả 3 nhiệm vụ 

trên để góp ph n thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 
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TRUNG ƢƠNG HỘI LIÊN HIỆP  PHỤ NỮ VIỆT NAM 

 

PHÁT HUY HIỆU QUẢ  

CÁC MÔ HÌNH PHỤ NỮ THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG NÔNG THÔN 

                                                                    

Trong những năm g n đây, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đã và 

đang làm thay đổi, thậm chí hủy hoại sinh kế và chất lượng cuộc sống của con 

người. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó 

mỗi tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng đều đảm nhận vai trò quan trọng góp 

ph n ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường, từng bước cải thiện và nâng cao 

chất lượng môi trường sống ngày càng tốt hơn.  

Phụ nữ đóng vai trò tích cực trong bảo vệ môi trường, với vai trò vừa là 

người công dân, người mẹ, người th y đ u tiên của con người. Phụ nữ là người 

sử dụng tiếp cận, giải quyết các công việc hàng ngày liên quan đến rác thải, 

nước sinh hoạt, vệ sinh và chăm sóc cho gia đình; là nhóm đối tượng đích trong 

giáo dục sức khoẻ môi trường, là những tuyên truyền viên lập kế hoạch và tổ 

chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền vận động tại cộng đồng. Phụ nữ cũng 

là người hưởng lợi và quản lý các vấn đề môi trường cơ bản nhưng cũng là 

người gánh chịu trước tiên những hậu quả lũ lụt, thiếu nước, hạn hán, môi 

trường ô nhiễm, dịch bệnh... gây nên. Đối với Hội LHPN Việt Nam, vận động 

phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường không những góp ph n cải thiện môi trường 

xung quanh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân hội viên, phụ nữ mà 

còn gi p nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội LHPN các cấp và tăng hiệu quả 

của công tác bảo vệ môi trường bằng sức mạnh của cộng đồng. 

Với trách nhiệm của mình, trong những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã 

phối hợp với với các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong ph  

để vận động hội viên, phụ nữ chủ động, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, 

đặc biệt là môi trường nông thôn bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Trong 

công tác chỉ đạo, từ năm 2010, Hội đã hưởng ứng phong trào ―Cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới‖ và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới bằng Cuộc vận động ―Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch‖
1
 với các 

tiêu chí hướng tới cấp hộ gia đình và trực tiếp góp ph n thực hiện 11/19 tiêu chí 

nông thôn mới
2
; trong đó các tiêu chí ―sạch nhà  sạch bếp  sạch ngõ  góp ph n 

thực hiện tiêu chí về môi trường. Cuộc vận động đã được đưa vào Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc l n thứ XI, XII để triển khai sâu, rộng toàn 

quốc; đặc biệt với kết quả thiết thực đạt được giai đoạn 2010 - 2015, Cuộc vận 

                                           
1
 5 không: không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia 

đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3 sạch: Sạch nhà, 

sạch bếp, sạch ngõ. 
2
 11/19 tiêu chí nông thôn mới: tiêu chí số 2, 9, 10, 11, 12, 14,15, 16, 17, 18, 19.   
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động đã được Ban Chỉ đạo Trung ương và Thủ tướng Chính phủ đưa vào nội 

dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 

2020 (Nội dung số 9, Quyết định 1600), tạo cơ chế tốt để phát huy hơn nữa vai 

trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở hướng 

dẫn các nội dung cụ thể về các tiêu chí ―3 sạch‖, nhiều địa phương đã bổ sung 

thêm nội dung phù hợp với vấn đề bức xúc của địa phương, ưu tiên thực hiện 

gắn với tiêu chí 17 về môi trường
3
. Phong trào ―Chống rác thải nhựa‖ - từ năm 

2018 - đã được Hội LHPN Việt Nam triển khai mạnh mẽ với cam kết tích cực, 

quyết tâm thực hiện các hoạt động ―Nói không với sản ph m nhựa dùng một 

l n‖ trong toàn hệ thống Hội và hội viên, phụ nữ cả nước, trước hết bắt đ u từ 

việc giảm thiểu tiêu thụ các sản ph m nhựa và t i ni lông khó phân hủy, nhất là 

các sản ph m nhựa dùng một l n.  

Với thế mạnh hệ thống 4 cấp của Hội từ Trung ương tới cơ sở, cùng với 

mạng lưới cán bộ Hội tới tận chi, tổ, Hội LHPN ch  trọng tổ chức thực hiện các 

hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động cả về bề rộng lẫn chiều sâu thông 

qua các cuộc chiến dịch truyền thông, các hoạt động mít tinh, lễ ra quân, các 

diễn đàn, hội thảo, hội thi, sinh hoạt cộng đồng…, đặc biệt cụ thể hóa từ nhận 

thức thành hành động thông qua các mô hình về bảo vệ môi trường với hình 

thức phong ph , đa dạng phù hợp với điều kiện của từng vùng, miền, từng nhóm 

phụ nữ cụ thể. Mười năm qua, Hội LHPN các cấp đã đăng ký các phần vi c xây 

dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Cả nước đã có trên 14.000 

ph n việc, hoạt động, mô hình xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, tập trung các 

ph n việc xây dựng nông thôn mới, trong đó khoảng g n 70% là ph n việc liên 

quan đến bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn như xây dựng và 

duy trì con đường hoa/hàng rào xanh, đoạn đường xanh - sạch - đẹp, thu gom 

rác thải, vệ sinh môi trường hàng tu n, vận động phụ nữ phân loại rác thải tại 

nguồn… Trong giai đoạn 2010 - 2019, Hội đã hỗ trợ các hộ phụ nữ nghèo, phụ 

nữ có hoàn cảnh khó khăn xây 180.000 nhà tiêu hợp vệ sinh; 850.000 hộ gia 

đình vay vốn xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh, riêng 6 tháng đ u năm 

2019, cấp Trung ương đã phối hợp với các tổ chức và các tỉnh hỗ trợ 5.700 hộ 

có nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhiều mô hình bảo vệ môi trường được xây dựng, nhân 

rộng: Tổ phụ nữ thu gom rác thải, mô hình ―Dùng làn đi chợ‖, ―Thôn phụ nữ 

xanh - sạch - đẹp‖, ―Nhà tôi xanh - sạch - đẹp‖, ―Hộ gia đình không chăn nuôi 

gia s c dưới g m sàn‖ ―Phụ nữ sản xuất sạch, tiêu dùng sạch‖,  ―Ngày thứ 7, chủ 

nhật xanh‖… 

Điển hình: Hội LHPN tỉnh Thái Bình với 1.655 tổ thu gom và xử lý rác thải 

với 9.460 thành viên; Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tham mưu để Tỉnh ủy có thông 

báo đồng ý để Hội LHPN tỉnh triển khai mô hình Đường hoa phụ nữ và chỉ đạo 

các cấp ủy, chính quyền phối hợp, hỗ trợ, kết quả đã được 258km đường hoa; 

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh với 600 km đường hoa, Nghệ An 795 km; Hội LHPN 

tỉnh Long An ―biến điểm rác thành vườn hoa‖; Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa với 

các mô hình ―Đội phụ nữ xung kích bảo vệ môi trường‖, Câu lạc bộ ―Phụ nữ với 

                                           
3
 như sạch đồng ruộng, sản xuất sạch, tiêu dùng sạch... 
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công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực ph m‖, Câu lạc bộ ―Phụ nữ với vệ 

sinh môi trường‖; Hội LHPN tỉnh Điện Biên với mô hình ứng phó với biến đổi 

khí hậu bảo vệ môi trường; Hội LHPN tỉnh Hà Nam với mô hình ―Tổ thu gom 

phế liệu gi p phụ nữ và trẻ em nghèo‖ tại huyện Kim Bảng (thực hiện tại 19/19 

xã, thị trấn, 137 tổ, g n 16 ngàn thành viên). Bên cạnh đó, nhiều mô hình, cách 

làm hay ―chống rác thải nhựa‖ đã được các cấp Hội xây dựng và nhân rộng như 

mô hình ―Gạch sinh thái‖, ―Phụ nữ xử lý rác thải văn minh - biến rác thành 

tiền‖, ―Phụ nữ không sử dụng rác thải nhựa một l n trong sinh hoạt‖; ―Sử dụng 

t i, ống h t thân thiện với môi trường‖, ―Tổ phụ nữ thu gom rác thải, bao bì, 

thuốc bảo vệ thực vật‖… Nhiều địa phương, phụ nữ chủ động ứng dụng khoa 

học công nghệ, các kết quả nghiên cứu vào mô hình xử lý chất thải trong quá 

trình trồng trọt, chăn nuôi vừa đảm bảo chất lượng sản ph m vừa bảo vệ môi 

trường như mô hình phân loại rác thải tại thành phố Đà Nẵng cho ra sản ph m 

―Nước rửa chén sinh học an toàn với sức khỏe và không gây ô nhiễm môi 

trường‖, mô hình trồng rừng góp ph n bảo vệ đa dạng sinh học tại tỉnh Quảng Bình... 

Thông qua các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn, các cấp Hội đã cung 

cấp thông tin, kiến thức hữu ích, nâng cao ý thức, trách nhiệm và vận động hội 

viên, phụ nữ, người dân trên địa bàn thay đổi thói quen, sử dụng tiết kiệm nước, 

hạn chế sử dụng t i nilon, chủ động phân loại rác từ gia đình và xử lý đ ng cách, 

tích cực tham gia thu gom chất thải, tham gia tổng vệ sinh các khu vực công 

cộng (đường làng, ngõ xóm…), tích cực xây dựng cảnh quan nông thôn bằng 

cách trồng các đường hoa... góp ph n xây dựng nông thôn mới. Các mô hình đã 

nhận được sự hưởng ứng, chia sẻ tự nguyện, đ y trách nhiệm của chị em hội 

viên, phụ nữ trên cả nước, thu h t hàng ngàn lượt hội viên, phụ nữ và người dân 

trong cộng đồng tham gia. Với các hình thức sinh hoạt phong ph , đa dạng các 

mô hình tổ, nhóm, câu lạc bộ, Hội Phụ nữ cơ sở đã tuyên truyền, vận động, hỗ 

trợ hàng ngàn hộ gia đình đạt các tiêu chí ―3 sạch‖, vận động nhiều gia đình hiến 

đất, ngày công lao động, ủng hộ tiền để sửa chữa, nâng cấp nhiều tuyến đường 

nông thôn, làm đường nội đồng, đường liên thôn, mương dẫn nước, tiết kiệm 

năng lượng, tiết kiệm điện..., góp ph n chung tay xây dựng những vùng quê 

xanh - sạch - đẹp. 

Xác định vai trò nòng cốt của đội ngũ tuyên truyền viên trong các hoạt 

động xây dựng mô hình bảo vệ môi trường, những năm qua, Hội LHPN các cấp 

đã tập trung x y dựng và n ng c o năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên bảo 

vệ môi trường  đặc biệt ở cơ sở thông qua các khóa tập huấn, các buổi sinh hoạt 

chuyên đề… Hội đã tích cực tổ chức, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên mạnh 

ở cơ sở, được đào tạo, tập huấn hàng năm, hướng dẫn lập kế hoạch hoạt động, 

thiết kế nội dung và thực thành truyền thông tương tác, tham gia đề xuất các 

hình thức/mô hình phù hợp tại cộng đồng; góp ph n nâng cao chất lượng đội 

ngũ tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường và th c đ y các mục tiêu hoàn thành 

và duy trì xã nông thôn mới của các địa phương. Các tuyên truyền viên đã tổ 

chức hàng ngàn cuộc họp nhóm, thôn, bản tuyên truyền vận động, sinh hoạt câu 

lạc bộ phụ nữ thực hiện bảo vệ môi trường, các nhóm phụ nữ tín dụng - tiết kiệm 
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hỗ trợ, gi p nhau xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường như trồng cây lấy lá, 

gấp t i giấy để hạn chế sử dụng t i nilon, phân loại rác tại nguồn… 

Điển hình, trong khuôn khổ thực hiện Quyết định 712/QĐ-TTCP của Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nh n rộng mô hình bảo vệ 

môi trường trong x y dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn  biên giới  hải 

đảo theo hướng xã hội hó   gi i đoạn 2017 - 2020, Trung ương Hội đã xây dựng 

đội ngũ 540 tuyên truyền viên đến từ 36 xã điểm; trang bị các kiến thức, kỹ 

năng, một số thiết bị cơ bản (loa c m tay, tài liệu thực hành, clip truyền 

thông…), hướng dẫn thực hành truyền thông mẫu, truyền thông cộng đồng, trên 

loa phát thanh… về bảo vệ môi trường cho đội ngũ tuyên truyền viên và lan tỏa 

tới hàng nghìn hội viên, phụ nữ và người dân. 

Qua quá trình xây dựng triển khai thực hiện các mô hình về bảo vệ môi thời 

gian qua, Hội LHPN Việt Nam đánh giá đây là một trong những hình thức 

truyền thông, vận động thiết thực, hiệu quả đối với hội viên, phụ nữ. Để xây 

dựng mô hình hiệu quả c n ch  trọng các bước cụ thể như: khảo sát nhu c u 

thực tế của hội viên, phụ nữ để có phương án xây dựng mô hình phù hợp; xây 

dựng các tiêu chí mô hình cụ thể; ch  trọng việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên có đủ khả năng, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận 

động; xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức hoạt động của mô hình thiết thực, 

sinh động, phù hợp với đặc điểm địa phương và từng nhóm đối tượng. Bên cạnh 

đó, các cấp Hội c n nhận thức đ ng ý nghĩa, t m quan trọng của các mô hình, 

nắm vững mục tiêu, nội dung hoạt động, đồng thời vận dụng sáng tạo trong quá 

trình tổ chức thực hiện; chủ động tham mưu và vận động sự vào cuộc của cấp 

ủy, chính quyền địa phương, chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong 

các hoạt động của mô hình bảo vệ môi trường… Các cấp Hội cũng thường 

xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện mô hình ở cơ sở, hàng năm tổ 

chức sơ kết, đánh giá r t kinh nghiệm để có giải pháp và phương hướng thực 

hiện cho giai đoạn tiếp theo.  

Có thể khẳng định rằng, phụ nữ và các cấp Hội LHPN Việt Nam đã và 

đang chủ động, tích cực, phát huy tính năng động, sáng tạo tham gia thực hiện 

các tiêu chí bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức, 

cách làm thiết thực và các mô hình hiệu quả, tạo môi trường sống lành mạnh, an 

toàn, vui tươi cho người dân nói chung, phụ nữ nói riêng, góp ph n thiết thực 

hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề đặt ra trong xây dựng nông thôn mới c n quan 

tâm liên quan đến môi trường:  

- Ô nhiễm môi trường vẫn còn đang phổ biến ở nhiều địa phương, tiêu chí 

về môi trường thiếu bền vững kể cả ở những địa phương đã đạt chu n, nhiều địa 

phương rất khó khăn về biện pháp xử lý rác thải khu vực nông thôn. Quy trình 

xử lý rác còn thiếu đồng bộ. Phân loại rác tại gia đình nhưng khâu trung chuyển 

và xử lý lại không phân loại. Đồng thời, nguồn chất thải từ công nghiệp, đô thị và 

từ các nguồn thải của nông nghiệp, nông thôn nhất là trong các làng nghề, các 

trang trại sản xuất, chăn nuôi đang làm gia tăng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng 
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lớn đến đời sống của phụ nữ và người dân. Một số chị em làm nhiệm vụ thu gom 

rác thải ở các địa phương còn khó khăn về dụng cụ bảo hộ lao động, điều kiện 

đảm bảo an toàn lao động và thu nhập, rất c n có sự quan tâm hơn nữa của các 

cấp chính quyền.  

- Vẫn còn nhiều khó khăn đối với phụ nữ và người dân trong việc thực hiện 

tiêu chí về “tỷ lệ hộ gi  đình có nhà tiêu  nhà tắm  bể ch   nước sinh hoạt hợp vệ 

sinh và đảm bảo 3 sạch", nhất là về nhà tiêu hợp vệ sinh, ảnh hưởng xấu đến sức 

khỏe phụ nữ, trẻ em, cộng đồng và ảnh hưởng đến môi trường. Việc tăng tỷ lệ hộ 

sử dụng nhà tiêu gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân về nhận thức của người 

dân, thu nhập, nguồn lực kinh phí… đòi hỏi phải có sự đ u tư từ việc tuyên truyền 

thay đổi nhận thức của người dân đến vận động, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo 

xây dựng nhà tiêu (hỗ trợ về ngày công, nguyên vật liệu, kinh phí…). 

- Nhiều hộ gia đình nông thôn vẫn chưa tận dụng rác thải hữu cơ để làm 

phân bón, dẫn đến tình trạng các hộ gia đình vẫn phải mua phân hữu cơ, trong 

khi rác thải hữu cơ trong sinh hoạt vẫn thải ra ngoài môi trường gây tồn đọng/ô 

nhiễm và phát sinh chi phí xử lý rác thải. 

- Nguồn lực thực hiện ―Đường hoa‖, ―Con đường cây xanh‖, ―Đoạn đường 

xanh - sạch - đẹp‖… chủ yếu được Hội vận động từ các nguồn lực kinh phí và 

vận động công sức đóng góp của hội viên nên còn hạn chế trong việc duy trì, 

chăm sóc và mở rộng các đoạn đường hoa.   

- Mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực cố gắng nhưng tình trạng 

mất an toàn thực ph m vẫn là vấn đề lo ngại của phụ nữ và người dân; nhận thức, 

ý thức tuân thủ pháp luật của một số người dân/cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh còn hạn chế nên vẫn còn tình trạng lạm dụng, sử dụng không đ ng quy 

định thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, các chất cấm trong chế biến, bảo quản thực 

ph m... ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân và môi trường sống.   

Từ những vấn đề đặt ra, Hội LHPN Việt Nam đề xuất c n thiết xây dựng 

phương thức phương tiện vận chuyển, phân loại rác tại nguồn một cách đồng bộ 

(từ thu gom, phân loại rác tại hộ gia đình tới các điểm tập trung phân loại rác 

thải); lập các quy hoạch điểm tập kết trung chuyển rác thải; thiết lập hệ thống cơ 

giới hóa thu gom vận chuyển; xây dựng các dịch vụ thu gom, đồng thời tập trung 

hỗ trợ xây dựng, nhân rộng các mô hình xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình góp ph n 

giảm thiểu rác thải ra ngoài môi trường. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới 

kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao c n nghiên cứu, đảm bảo các tiêu chí môi 

trường liên quan đến xây dựng nền kinh tế tu n hoàn để xử lý rác thải tại chỗ, ít 

nhất là rác hữu cơ (có thể gom lại làm phân hữu cơ sử dụng trong các hợp tác xã, 

tổ hợp tác trồng trọt). Ngoài ra, các cơ quan chức năng c n tham mưu với Đảng, 

Nhà nước xử lý nghiêm và giải quyết kịp thời các trường hợp liên quan và gây 

ảnh hưởng xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt là phụ nữ; 

phối hợp và đ u tư nguồn lực để tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, 

vận động nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi bảo vệ môi trường từ mỗi người 

dân, mỗi hộ gia đình, mỗi địa phương; xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu 

quả góp ph n thực hiện tiêu chí bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. 
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TRUNG ƢƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM 

 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TUYÊN TRUYỀN VIÊN                             

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CẤP XÃ THUỘC ĐỀ ÁN 712,                               

NHỮNG KHÓ KHĂN, GIẢI PHÁP 

 

 

 

    I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM 

TTV BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CẤP XÃ 

1. Chọn đơn vị x y dựng điểm và lựa chọn đội ng  Tuyên truyền viên. 

-Trên cơ sở Kế hoạch của Bộ NN&PTNT, Trung ương Hội CCB Việt 

Nam đã xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn cụ thể, chỉ đạo tổ chức triển khai khảo 

sát lựa chọn đơn vị xây dựng mô hình TTV cấp xã tại 03 tỉnh Lạng Sơn, Hòa 

Bình và Sơn La là 03 tỉnh miền n i; mỗi tỉnh chọn 02 mô hình cấp xã, là những 

xã chưa đạt chu n NTM và không phải những xã đạt dưới 05 tiêu chí. Cụ thể: 

Hội CCB 03 tỉnh đã chọn như sau: 

  + Hội CCB tỉnh Lạng Sơn: chọn 02 xã Hợp Thành và Hồng Phong thuộc 

huyện Cao Lộc; 

  + Hội CCB tỉnh Hòa Bình: chọn 02 xã Xuân Phong và Tây Phong thuộc 

huyện Cao Phong; 

  + Hội CCB tỉnh Sơn La: chọn 02 xã Hủa La và  Chiềng Ng n thuộc thành 

phố Sơn La; 

   Như vậy, xây dựng điểm với số lượng hợp lý, không dàn trải, tập trung 

chỉ đạo, phù hợp với lực lượng của CCB; đơn vị điểm không quá khó khăn, 

cũng không quá dễ dàng, từ đó việc r t kinh nghiệm, bài học sẽ thuận lợi hơn. 

  - Lựa chọn đội ngũ TTV: mỗi xã một mô hình, mỗi mô hình lựa chọn số 

lượng là 06 TTV, trong đó Tổ trưởng phải là CCB có uy tín, còn các thành viên 

là các đối tượng khác, không nhất thiết phải là CCB. Yêu c u TTV phải là người 

nhiệt tình, trách nhiệm, khả năng diễn thuyết rõ ràng, mạch lạc; các địa phượng 

lựa chọn cơ bản đều là cán bộ các đoàn thể tham gia TTV, nên công tác tuyên 

truyền BVMT khá thuận lợi. Tổng số 36 TTV (trong đó: Hòa Bình 12, Sơn La 

12, Lạng Sơn 12) 

  2. X y dựng quy chế, kế hoạch hoạt động 

  - Trước hết yêu c u Hội CCB 03 tỉnh báo cáo với UBND tỉnh và huyện, 

xã được lựạ chọn, một số sở, ngành liên quan là Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông…biết 

và phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện gi p đỡ. 
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  - Yêu c u mỗi xã được lựa chọn xây dựng quy chế vận hành, quy chế do 

Trung ương Hội, phối hợp với Hội CCB tỉnh hướng dẫn, Tổ trưởng TTV mô 

hình cấp xã trực tiếp xây dựng và thông qua Chủ tịch UBND xã ký ban hành. 

  - Đề nghị UBND xã ra Quyết định thành lập Tổ TTV, Tổ TTV hoạt động 

theo quy chế và có kế hoạch cụ thể. 

  - Tổ trưởng tổ TTV xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể hàng năm, kế 

hoạch được UBND xã phê duyệt. 

  Đây là những nội dung rất c n thiết, quan trọng làm cơ sở pháp lý để vận 

hành mọi hoạt động của đội ngũ TTV. 

  3. Tổ chức tập huấn trƣớc khi đi vào hoạt động Tổ TTV, xác định nội 

dung, hình thức, phƣơng pháp tuyên truyền. 

  - Tổ ch c tập huấn trước khi đi vào hoạt động Tổ TT : 

   Trung ương Hội xây dựng kế hoạch tập huấn chung; Hội CCB từng tỉnh 

trực tiếp xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ TTV và 

cán bộ lãnh đạo địa phương có mô hình thí điểm TTV số lượng mỗi tỉnh 60 

người; tập huấn theo nội dung trong tài liệu của Bộ TN &MT soạn do Bộ 

NN&PTNT cung cấp; giáo viên do cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở 

NN&PTNT từng tỉnh giới thiệu đảm bảo chất lượng, đ ng nội dung theo kế 

hoạch; chủ yếu một số nội dung cơ bản về bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường 

theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới và kỹ năng, phương pháp tuyên truyền. 

  - Xác định nội dung cần tập trung tuyên truyền: 

 + Gắn với các nội dung BVMT cụ thể tại địa phương, như ý nghĩa, sự 

cấp thiết của việc tham gia bảo vệ môi trường, việc sử dụng nước sạch trong 

sinh hoạt, các công trình vệ sinh, nhà tắm, nhà ở…đối với đời sống, sức 

khỏe cộng đồng; 

 + Công tác thu gom, phân loại, xử lý chất thải sinh hoạt tại từng gia đình, 

khu dân cư, trong sản xuất ngoài đồng ruộng, chăn nuôi, làng nghề, hoạt động 

cải tạo, xây dựng các công trình vệ sinh hộ gia đình, nếp sống văn minh, xây 

dựng cảnh quan môi trường nông thôn, khu dân cư sáng-xanh- sạch- đẹp…   

   + Gắn với tiêu chí 17 về xây dựng NTM. 

  - Hình th c  phương pháp tuyên truyền: 

  + Tuyên truyền bằng các phương tiện thông tin đại ch ng: hệ thống đài 

truyền thanh xã; 

  + Lồng ghép trong các cuộc hội, họp, sinh hoạt thôn đội, sinh hoạt các 

Hội, đoàn thể để tuyên truyền, phổ biến, cấp từ rơi, tài liệu; 

  + Tổ chức truyên truyền bằng kh u hiệu, panô, ap phíc, xây dựng 

VEDEO…mỗi tỉnh đều xây dựng được VEDEOCLIP tuyên truyền về Đề án này. 

  + Lồng ghép tuyên truyền vận động từng khu dân cư và hộ gia đình 
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  4. Triển khai hoạt động, rút kinh nghiệm, hội thảo, Hội thi TTV BVMT. 

  - Sau khi tổ chức tập huấn và hoàn thành quy chế, kế hoạch hoạt động của 

từng mô hình, từ 01/4/2018 các tổ TTV đi vào hoạt động, chủ yếu lồng ghép 

truyên truyền trong các cuộc hội họp của chính quyền, đoàn thể, thông qua 

phương tiện truyền thông tại thôn, xã từng bước có bài bản.   

  -  Hết quý 2/2018, từng mô hình tổ chức r t kinh nghiệm tại xã l n 1, cuối 

quý 3/2018 từng mô hình tổ chức r t kinh nghiệm l n 2, có Cơ quan Trung ương 

Hội, tỉnh Hội, huyện Hội dự, tham gia. Trên cơ sở đó từng bước nâng cao chất 

lượng, phương pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp, bước đ u đã nâng cao 

nhận thức người dân. 

  - Tháng 11/2018 tổ chức Hội thảo do Hội CCB từng tỉnh Lạng Sơn, Hòa 

Bình, Sơn La chủ trì tổ chức để thông qua hội thảo thống nhất giải pháp tuyên 

truyền, vận hành, duy trì và nhất là giải pháp xã hội hóa TTV, đề xuất định mức 

bồi dưỡng cho đội ngũ TTV, sử dụng ngân sách xã hội hóa tại địa phương. Hội 

CCB tỉnh Hòa Bình đã ch  trọng đến hình thức bề nổi của công tác truyên 

truyền, Hội CCB tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng dược VEDEO tuyên truyền có hiệu 

quả bước đ u. 

  - Đ u năm 2019, Trung ương Hội CCB xây dựng kế hoạch sơ kết chung, 

CCB các tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết sau một năm và triển khai thực hiện và xây 

dựng kế hoạch triển khai năm 2019. 

- Theo Kế hoạch của Trung ương Hội, tháng 8/2019, Hội CCB 03 tỉnh tổ 

chức Hội thi mô hình TTV cấp xã nội dung: Thi chuyển biến về nhận thức của 

nhân dân địa phương thông qua việc tổ chức thu gom rác thải và thực hiện tiêu 

chí 17 trong xây dựng nông thôn mới; Thi hình thức tuyên truyền (băng rôn, 

kh u hiệu, pan nô, áp phích, phát thanh, truyền hình, vedeo…) của từng mô 

hình; Mỗi TTV thực hiện một nội dung tuyên truyền bằng phương pháp thuyết 

trình. Thông qua Hội thi đánh giá kết quả đã thực hiện trong thời gian qua và 

nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ TTV BVMT cấp xã, góp ph n thực 

hiện đ ng mục tiêu của Đề án, đồng thời thấy rõ những vấn đề đang tồn tại c n 

tiếp tục r t kinh nghiệm để thực hiện đề án thí điểm đạt kết quả cao hơn trong 

thời gian tới. 

  - Hội CCB các tỉnh, phối hợp với Hội CCB huyện có mô hình thí điểm, 

tăng cường tổ chức kiểm tra mô hình hàng tháng, đôn đốc tiến độ theo kế hoạch; 

chu n bị báo cáo tổng kết kèm theo hồ sơ mô hình thí điểm làm cơ sở tham 

mưu, đề xuất với Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan. 

 - Năm 2020, các mô hình thí điểm tiếp tục triển khai, tổ chức Hội thảo, 

lấy ý kiến l n thứ 3 với các ban, ngành, địa phương, r t ra những bài học kinh 

nghiệm bước đ u. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả, kịp thời biểu dương khen 

thưởng, động viên khích lệ những TTV tâm huyết với công tác BVMT, các tập 

thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT.  
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  5. Kết quả chuyển  iến tại mô hình TTV BVMT cấp x  

  - Chỉ đạo tổ chức phân loại rác thải ngay tại đ u nguồn, tại hộ gia đình: 

  + Chất thải vô cơ: chôn lấp, xử lý tại chỗ để tái sử dụng;  

  + Chất thải hữu cơ có thể tái chế: thu gom khu vực riêng để tái chế; 

  + Chất thải rắn: thu gom về khu tập trung để chuyên chở đi xử lý. 

  - Chỉ đạo các mô hình thí điểm tổ chức các tổ, đội thu gom rác thải, các 

điểm gom rác thải (hố rác gia đình, bể chứa rác khu dân cư, điểm thu gom rác 

tập trung). 

  - Đã động viên được người dân quyét dọn, vệ sinh đường ngõ, thôn bản 

thường xuyên hàng tháng, hàng tu n mà trước đấy h u như không làm được;\ 

  - Các công trình vệ sinh, nhà tiêu, nhà tắm, nước sạch…tại gia đình đã 

được nâng cấp, cải thiện. 

  - Đã triển khai xây hố rác, thùng đựng rác tập trung ở khu dân cư, ngoài 

đồng ruộng; 

  - Người dân bước đ u đã có ý thức thu gom rác thải, phân loại rác thải 

sinh hoạt tại nguồn, hạn chế vứt rác tự do, gây ô nhiễm; 

  - Hình thức tuyên truyền tại mô hình được cải thiện, nhận thức của người 

dân về tự giác chấp hành và tham gia BVMT được nâng cao; 

  - Hình thành được các tổ thu gom rác thải tại thôn, bản đi vào hoạt động 

thường xuyên có nền nếp; 

   6. Đánh giá chung và những vấn đề còn tồn tại 

   ) Đánh giá chung: 

 Mô hình TTV cấp xã đã tạo sự chuyển biến trong công tác tuyên truyền về 

BVMT tại khu vực nông thôn thông qua việc đổi mới hình thức và nội dung 

tuyên truyền; Hình thành được mạng lưới tuyên truyền viên BVMT cấp xã vừa 

có các kiến thức về BVMT; nắm được các chủ trương, chính sách, pháp luật của 

nhà nước về BVMT; có các kỹ năng về tuyên truyền vận động nhân dân sát với 

thực tiễn của từng địa phương, cộng đồng dân cư. 

 Nâng cao nhận thức của cộng đồng về BVMT, đặc biệt là người dân ở khu 

vực nông thôn khó khăn, vùng sâu, vùng xa; từng bước hình thành ý thức 

BVMT trong cộng đồng dân cư nông thôn. 

 Kịp thời phản ánh các vấn đề môi trường tại địa phương cho các cấp quản 

lý (cấp huyện, xã,...), đó là các trường hợp xả thải không theo quy định, các sự 

cố môi trường trên địa bàn,... 

 Gắn công tác tuyên truyền với việc tham gia xây dựng các mô hình BVMT 

(mô hình thu gom, phân loại chất thải tại nguồn, mô hình thu gom và xử lý bao 
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gói thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng, thu gom và xử lý chất thải chăn 

nuôi,...) trong phạm vi Đề án. 

Về công tác bảo đảm, đã cơ bản đáp ứng được yêu c u về ngân sách cho 

hoạt động, vật chất, tài liệu tuyên truyền.  

Trung ương Hội CCB Việt Nam đánh giá cao những cố gắng và tinh th n 

trách nhiệm của Hội CCB 03 tỉnh Lạng Sơn, Hòa Bình và Sơn La trong 03 năm 

qua đã tổ chức, chỉ đạo hoàn thành được Đề án thí điểm theo mục đích, yêu c u 

đề ra, bảo đảm chất lượng và đ ng tiến độ theo kế hoạch. 

  b) Những vấn đề còn tồn tại: 

  - Cán bộ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo chưa có kinh nghiệm cũng như chưa có 

kiến thức chuyên sâu, vừa làm vừa r t kinh nghiệm nên bước đ u có khó khăn.  

  - Khả năng truyên truyền, thuyết phục của TTV cấp xã còn hạn chế, 

phương tiện, kh u hiệu, pano, áp pích, tài liệu…còn sơ sài. 

  - Kết quả tuyên truyền tạo sự chuyển biến trong nếp sống, xử lý chất thải 

sinh hoạt, phù hợp với điều kiện nông thôn như: phân loại rác thải tại từng hộ 

gia đình như rác thải rắn, rác thải vô cơ, hữu cơ, cách xử lý…xây hố, bể thu gom 

rác thải nông thôn chưa có sự chuyển biến nổi bật. 

  - Tổ chức thành lập các tổ, đội thu gom rác thải nông thôn còn ở mức độ.   

  - Tính bền vững của Tổ TTV BVMT cấp xã còn hạn chế. 

  - Do điều kiện ngân sách có hạn, nên việc bảo đảm vật chất, tài liệu, hỗ 

trợ bồi dưỡng… cho các mô hình còn hạn hẹp. 

c)  Một số kinh nghiệm bước đầu: 

  1. Đây là nội dung liên quan đến UBND các cấp, đến các ngành, đoàn thể 

và nếp sống sinh hoạt của nhân dân địa phương nên ngay từ đ u phải báo cáo và 

có sự vào cuộc của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để có sự phối hợp 

chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể. Xây dựng mô hình điểm c n phân công, 

giao nhiệm vụ cho cán bộ trực tiếp theo dõi, nghiên cứu chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể, 

bám sát cơ sở, theo từng nội dung truyên truyền đến từng mô hình và cá nhân 

TTV. 

  2. Lựa chọn đơn vị xây dựng điểm, chọn đội ngũ TTV là những người có 

uy tín, có khả năng diễn thuyết rõ ràng, có trách nhiệm với công việc. Số lượng 

hợp lý, không quá ít người cũng không quá đông người. 

  3. Trong quá trình triền khai thực hiện c n nghiên cứu, bám nắm cơ sở, 

kiểm tra theo dõi chặt chẽ, kịp thời r t kinh nghiệm, có chính kiến rõ ràng, đề 

xuất những vấn đề cụ thể về nội dung, phương pháp truyên truyền và kinh phí 

hỗ trợ theo hướng xã hội hóa. Những nội dung liên quan đến UBND các cấp, 

đến các ngành, đoàn thể các cấp c n được đề xuất tranh thủ ý kiến của lãnh đạo, 

các cơ quan chức năng. 
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    4. Đây là nội dung thí điểm c n được nghiên cứu xem xét nghiêm t c, 

khoa học, khách quan, không vì thành tích vì phong trào đơn thu n trước mắt, từ 

đó có chính kiến đề xuất chính xác, đ ng thực tiễn trong điều kiện hiện nay. 

  

  II. NHỮNG KHÓ KHĂN VƢỚNG MẮC VÀ GIẢI PHÁP 

  1. Những khó khăn vƣớng mắc 

  - Khó khăn về ngân sách bảo đảm sau khi kết th c Đề án thí điểm: cho 

việc mua in tài liệu, băng rôn, kh u hiệu, pan nô, áp phích, tờ rơi…bồi dưỡng hỗ 

trợ cho đội ngũ TTV; hỗ trợ cơ sở vật chất cho tổ thu gom rác thải hoạt động… 

  - Khó khăn về tổ chức vận hành duy trì đội ngũ TTV, tổ thu gom rác thải 

bảo đảm tính bền vững, hiệu quả. Theo Đề án thí điểm thì đơn phương chỉ có 

Hội CCB chỉ đạo, khi kết th c Đề án việc duy trì nhân rộng mô hình chắc chắn 

sẽ rất khó.  

  2.Từ thực tiễn thí điểm mô hình TTV cấp x  

    Trong quá trình thực hiện, đã xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND, 

HĐND các cấp, trực tiếp là cấp xã có mô hình và các ban, ngành, đoàn thể ở 

huyện, tỉnh: đặc biệt là Tài nguyên và môi trường, NN&PTNT, Văn hóa, thông 

tin và truyền thông, Khoa học và công nghệ, Tài chính…về cơ chế chính sách hỗ 

trợ đội ngũ TTV, về tổ chức thu gom, xử lý rác thải… 

   Tổ chức r t kinh nghiệm, hội thảo nhiều l n, tổ chức sơ, tổng kết hàng 

năm, đề xuất thống nhất với các cơ quan, đơn vị có th m quyền về nguồn kinh 

phí hỗ trợ cho thu gom rác thải và hỗ trợ cho đội ngũ tuyên truyền viên theo 

hướng xã hội hóa nhằm đảm bảo tính bền vững của mô hình, các phương tiện 

thiết bị hỗ trợ để đảm bảo điều kiện làm việc, trong đó ch  ý tập trung đề xuất 

nội dung sau: 

   Nguồn kinh phí hỗ trợ là nguồn của từng địa phương (cấp tỉnh, huyện, 

xã) trích từ khoản chi về môi trường hàng năm,  thu phí bảo vệ môi trường hàng 

năm, huy động dân đóng góp để hỗ trợ: Hỗ trợ phương tiện thu gom rác thải thô 

sơ (xe đ y, xây bể chứa, thùng chứa…; trang bị bảo hộ lao động: ủng, găng tay, 

qu n áo)….Hỗ trợ cho hoạt động triển kh i kế hoạch định kỳ  sơ tổng kết  động 

viên khen thưởng… 

  3.Từ thực tiễn các mô hình BVMT của các Hội đoàn thể hiện nay 

Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã được xây dựng các mô 

hình điểm và nhân rộng với các loại hình, tên gọi cụ thể: ―Khu dân cư tự quản 

bảo vệ môi trường‖ và ―Khu dân cư thực hiện hài hoà xoá đói giảm nghèo và 

bảo vệ môi trường‖…gắn với việc thực hiện cuộc vận động ―Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh‖. Nhiều khu dân cư đã tổ chức cho các 

hộ dân ký cam kết thực hiện vệ sinh môi trường gắn với việc thực hiện xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư 

được phân công phụ trách thường trực để triển khai thực hiện. Các thành viên 

Ban Công tác Mặt trận vừa tích cực tuyên truyền, vừa gương mẫu đi đ u tham 
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gia làm tổng vệ sinh định kỳ vào mỗi sáng thứ 7, chủ nhật đường làng ngõ xóm, 

khu dân cư… 

Phong trào BVMT cũng lan tỏa tới hội viên phụ nữ, thanh niên, CCB, 

nông dân bằng các mô hình thiết thực như : Phụ nữ với phong trào “5 không 3 

sạch   vận động các hộ gia đình chủ động phân loại, thu gom rác thải, xử lý chất 

thải, nước thải trong sinh hoạt, chăn nuôi cũng như khắc phục các thói quen sinh 

hoạt, sản xuất và tiêu dùng ảnh hưởng đến môi trường; sử dụng tiết kiệm năng 

lượng; hạn chế sử dụng t i nilon... Đoàn thanh niên xây dựng nhiều mô hình 

kiểu mẫu về bảo vệ môi trường như: “Nhà tiêu hợp vệ sinh   "Làng xã x nh - 

sạch - đẹp"  “Tổ hợp tác  Hợp tác xã th nh niên làm dịch vụ thu gom rác thải ; 

“Đội Th nh niên tình nguyện bảo vệ môi trường ; “Tuyến sông  n toàn  sạch 

đẹp …góp ph n nâng cao đời sống, sức khỏe cho thanh thiếu nhi và nhân dân.   

Riêng Hội CCB cả nước có hàng chục ngàn mô hình bảo vệ môi trường. 

Các mô hình ―C u lạc bộ  Tổ  Đội CCB tự quản thu gom rác thải   “Tổ CCB 

thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng , ―C u lạc bộ bảo vệ 

môi trường , Phong trào xây dựng khu dân cư “ Sáng  x nh  sạch  đẹp   “Thắp 

sáng đường quê .. nhiều CCB tự nguyện, hàng ngày làm sạch môi trường nơi cư 

tr , huy động CCB ở cơ sở ra quân làm sạch hồ, ao, khơi thông cống rãnh, trồng 

cây xanh, xây dựng cảnh quan, góp ph n đáng kể trong công tác bảo vệ môi 

trường nông thôn. Điển hình Hội CCB thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, C n Thơ, 

tỉnh Lâm Đồng, Đắc Lắc, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Vĩnh Ph c … 

Từ mô hình, đã có nhiều phong trào, các hoạt động thông tin, tuyên truyền 

về nội dung bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên, có tác dụng tích cực, 

tạo thành phong trào trên địa bàn, gi p người dân xây dựng thói quen về bảo vệ 

môi trường. Trên cơ sở này tích hợp thành mô hình:Mỗi Hội viên  Đoàn viên 

trong các Đoàn thể là một Tuyên truyền viên bảo vệ môi trường. 

   4. Đề xuất giải pháp tổ chức vận hành và chính sách 

  Một là, Thông qua xây dựng mô hình thí điểm khẳng định việc tuyên 

truyền vận động bảo vệ môi trường là việc làm thường xuyên, thông qua đội ngũ 

Tuyên truyền viên là rất c n thiết hiện nay bởi vì: Chính phủ và Chính quyền địa 

phương có đ u tư xây dựng được hệ thống thu gom, nhà máy xử lý chất thải 

hiện đại đến mấy nếu không có sự đồng thuận, thông qua việc tuyên truyền vận 

động để mọi người dân chung tay góp sức và tự giác chấp hành phân loại, thu 

gom rác thải tại nguồn, vệ sinh đường làng ngõ xóm, cảnh quan môi trường sáng 

-xanh-sạch -đẹp ở từng thôn xóm, khu dân cư đến từng hộ gia đình thì chắc chắn 

rất khó thành công. 

  Do vậy, xây dựng Mô hình TTV bảo vệ môi trường cấp xã là một chủ 

trương đ ng và phù hợp với tình hình hiện nay. 

 Hai là, Về quy mô và giải pháp tổ chức mô hình:“Mỗi Hội viên  Đoàn 

viên trong các Đoàn thể là một Tuyên truyền viên bảo vệ môi trường  do Chi 

Hội trưởng làm Tổ trưởng . Đề nghị MTTQ là cơ quan trung tâm theo dõi, chỉ 

đạo, lồng ghép mô hình này vào nội dung cuộc vận động “Toàn d n đoàn kết 
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x y dựng nông thôn mới  đô thị văn minh  là một cuộc vận động rộng lớn do 

MTTQ chủ trì đang thực hiện trong toàn quốc. Mục đích và nội dung mô hình 

TTV BVMT cũng là một trong những nội dung của cuộc vận động này, nội 

dung đó là: Đoàn kết th m gi  bảo vệ môi trường   ng phó với biến đổi khí hậu  

x y dựng cảnh qu n môi trường sáng  x nh  sạch  đẹp. 

   Vì vậy, c n có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể 

nhân dân, c n có sự lãnh chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên của các cấp ủy Đảng, 

UBND, các ban ngành và sự phối hợp tham gia vào cuộc của Mặt trận, các đoàn 

thể và các tổ chức thành viên thì mới đủ s c tạo sự l n tỏ  rộng lớn, nếu chỉ đơn 

lẻ do một tổ chức Hội duy trì mô hình này, chắc chắn tính bền vững, tính hiệu 

quả không cao, có như vậy mô hình mới đạt được hiệu quả theo mong muốn. 

   Mô hình TTV BVMT này, lồng ghép là một trong những nội dung hoạt 

động của cuộc vận động, hàng năm đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ TTV 

của các cấp hội, đoàn thể. Không nên có một phong trào hay cuộc vận động 

riêng nữa vì hiện nay bộ, ngành nào cũng đều có phòng trào riêng rất phong ph . 

  Ba là, Đề xuất giải pháp về cơ chế chính sách chi cho hoạt động TTV, do 

ng n sách củ  từng đị  phương  trích từ nguồn ng n sách chi cho B MT và 

ng n sách đóng góp củ  người d n theo quy định củ  từng đị  phương hàng 

năm về B MT để MTTQ duy trì chỉ đạo, hoạt động, triển khai kế hoạch, sơ, tổng 

kết, biểu dương, khen thưởng… cho nội dung TTV BVMT. Không đề xuất ngân 

sách bỗi dưỡng cho đội ngũ TTV hàng năm vì các địa phương không thể có đủ 

ngân sách vì với đội ngũ TTV cấp xã rất rộng lớn, hiện nay, ngân sách hỗ trợ 

cho các Chi Hội trưởng các địa phương còn đang rất khó khăn. 

Bốn là, Đề nghị với MTTQ, các Bộ, ngành và địa phương: 

- Đề nghị Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam chấp thuận chủ trì, lồng 

ghép nội dung“Mỗi Hội viên  Đoàn viên trong các Đoàn thể là một Tuyên 

truyền viên bảo vệ môi trường  do Chi Hội trưởng làm Tổ trưởng  vào cuộc vận 

động “Toàn d n đoàn kết x y dựng nông thôn mới  đô thị văn minh . 

- Bộ NN&PTNT là cơ quan trung tâm chỉ đạo, gắn cuộc vận động này với     

xây dựng NTM, nghiên cứu tổng hợp báo cáo Chính phủ với UBTW MTTQ 

Việt Nam. 

- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ chuyên môn và tài liệu 

gi p cho Truyên truyền viên về bảo vệ môi trường. 

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ưu tiên cơ sở vật chất, thiết bị vật tư đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh 

thôn, hỗ trợ, hướng dẫn cho Tuyên truyền viên, vận động ở địa phương ―Tăng 

cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở‖ phù hợp 

phong tục tập quán với BVMT, văn hóa ở cơ sở. 

- Ủy Ban nhân dân các tỉnh phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các cơ quan 

chức năng hưởng ứng, nghiên cứu, chỉ đạo và triển khai nguồn chi ngân sách địa 

phương, nguồn đóng góp tài trợ…hỗ trợ cho việc thực hiện nội dung này 
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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG                                                                                                                        

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ĐỘI TUYÊN TRUYỀN                                

BẢO VÊ MÔI TRƢỜNG CẤP XÃ 

  

 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

a) Công tác chỉ đạo triển khai 

- Xây dựng Kế hoạch số 645 - KH/TWĐTN-TNNT ngày 19/9/2017 về 

triển khai xây dựng mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã, trong 

đó lựa chọn xây dựng 30 mô hình tại 06 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Nghệ An, 

Hà Tĩnh, Bến Tre, Đồng Tháp. Đến năm 2019, Trung ương Đoàn chọn thêm 3 

xã tại tỉnh Bắc Giang, 01 xã tại tỉnh Thanh Hóa để xây dựng mô hình. 

- Xây dựng Hướng dẫn số 138 HD/TNNT ngày 30/3/2018 về việc xây 

dựng mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã năm 2018, trong đó 

hướng dẫn các đơn vị về nội dung triển khai mô hình, nguyên tắc tổ chức và 

thành lập đội tuyên truyền viên, quy trình thành lập và hoạt động của đội. 

- Đưa lực lượng trí thức trẻ tình nguyện về hỗ trợ các xã, nhất là việc tập 

huấn, hướng dẫn xây dựng mô hình xử lý rác thải (Trong Chiến dịch Thanh niên 

tình nguyện hè). 

- Làm việc trực tiếp với cấp ủy, chính quyền các xã để phối hợp triển khai 

thực hiện mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã, với sự tham gia 

của huyện đoàn, tỉnh đoàn.  

- Khảo sát thực trạng môi trường tại các xã (thuộc 7 tỉnh) được lựa chọn 

triển khai mô hình; thực trạng thanh niên; thực trạng triển khai Tiêu chí 17 của 

địa phương; thực trạng hoạt động tuyên truyền, tham gia xây dựng các công 

trình, ph n việc bảo vệ môi trường của thanh niên; những khó khăn vướng mắc 

và đề xuất kiến nghị. 

b) Công tác thông tin, tuyên truyền 
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Trung ương Đoàn chỉ đạo các báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình trong 

hệ thống Đoàn xây dựng các chuyên mục, phóng sự truyền hình, viết tin, bài 

phản ánh về hoạt động bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan khu vực nông 

thôn của các đội. Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn x y dựng Chuyên 

mục “Tuyên truyền viên bảo vệ môi trường  để tuyên truyền những hoạt động, 

các mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường của các đội. Báo Thanh niên viết và 

đăng tải hơn 20 bài tuyên truyền về hiệu quả của các mô hình. Phối hợp Truyền 

hình Việt Nam xây dựng 02 phóng sự về hoạt động của các đội tuyên truyền 

viên bảo vệ môi trường. 

Xây dựng Inforgraphic, Motion graphic đăng tải lên các phương tiện 

truyền thông, mạng xã hội và gửi tới các đội tuyên truyền để tuyên truyền đến 

đông đảo thanh niên và người dân. Nội dung Inforgraphic, Motion graphic là 

những hình ảnh, những clip sinh động mang tính ―c m tay chỉ việc‖ hướng dẫn 

về: Công nghệ xử lý chất thải rắn trong chăn nuôi (Xử lý phân gia s c, gia c m 

theo phương pháp ủ compost;  xử lý chất thải chăn nuôi gia s c bằng công nghệ 

ép tách phân; sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia c m; sử dụng đệm 

lót sinh học trong chăn nuôi gia s c; nuôi giun quế để xử lý chất thải chăn nuôi; 

tiêu hủy gia s c, gia c m chết do dịch bệnh); Thu gom, xử lý phụ ph m nông 

nghiệp (Bảo quản rơm làm thức ăn chăn nuôi; xử lý rơm rạ làm phân hữu cơ; thu 

gom, xử lý rơm rạ để trồng nấm trong nhà; xử lý phụ ph m nông nghiệp làm 

than sinh học...); hướng dẫn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh... 

c) Cổ vũ, động viên, tạo không khí thi đua giữa các Đội tuyên truyền bảo 

vệ môi trường và các địa phương thông qua các cuộc thi; tổ chức sơ kết đánh 

giá, trao đổi kinh nghiệm giữa các mô hình 

- Tổ chức Cuộc thi “Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường  vào 

các năm 2018, 2019. Nội dung thi tập trung vào: thi các tuyến đường thanh niên 

kiểu mẫu, các tuyến đường sáng - xanh – sạch - đẹp do thanh niên tuyên truyền, 

triển khai; thi các tuyến đường hoa; thi các phóng sự tuyên truyền về hoạt động 

của các đội; thi các hình ảnh hoạt động; thi các mô hình xử lý rác thải trong dân 

cư; thi các tiểu ph m tuyên truyền về bảo vệ môi trường của đội tuyên truyền. 

- Năm 2019, Trung ương Đoàn tổ chức sơ kết 02 năm triển khai đề án thí 

điểm xây dựng đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã tại những nơi 

khó khăn, biên giới, hải đảo; tuyên dương, khen thưởng những tập thể tiêu biểu 

trong hoạt động. 

d) Trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác truyền thông bảo vệ môi trường, 

xây dựng cảnh quan nông thôn; trang bị cơ sở vật chất cho các đội tuyên truyền 

- Tổ chức 06 hội nghị tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng truyền thông 

cho các tuyên truyền viên bảo vệ môi trường tại các tỉnh: Bắc Kạn, Thái 
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Nguyên, Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Tháp; hướng dẫn người dân sử 

dụng chế ph m sinh học trong xử lý rác thải gia đình; xử lý chất thải hữu cơ 

thành phân bón. 

- Hỗ trợ cơ sở vật chất cho các đội và các tuyên truyền viên: Thùng rác, 

xe chở rác, tài liệu, bảo hộ lao động (áo, mũ, ủng, găng tay…) dụng cụ lao động, 

giống cây, hoa, chế ph m sinh học… 

 

2. Kết quả hoạt động của các tỉnh đoàn và các đội tuyên truyền  ảo 

vệ môi trƣờng 

Các tỉnh đã chỉ đạo và hỗ trợ các địa phương thành lập và ra mắt Đội 

tuyên truyền đảm bảo tiến độ; xây dựng quy chế tổ chức, đôn đốc và định hướng 

các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động. Nhiều địa phương đã chủ động, sáng 

tạo trong công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động; huy động được đông đảo 

thanh niên và nhân dân tham gia. Một số địa phương đã tranh thủ được sự ủng 

hộ của chính quyền địa phương nên đã huy động được các lực lượng khác cùng 

tham gia (Hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, Hội nông dân...).  

Các đội đã tổ chức công tác tuyên truyền vận động nhân dân về vệ sinh 

môi trường; thực hiện phương châm ―đến tận ngõ, gõ từng nhà‖ để tuyên truyền, 

vận động nhân dân phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình; hướng dẫn nhân dân 

xây dựng mô hình xử lý rác thải thành phân hữu cơ; cách ủ rơm, rạ thành phân 

bón, hạn chế việc đốt rơm rạ
4
; xây dựng những mô hình sinh kế, góp ph n bảo 

vệ môi trường, như: tận dụng nguồn phân trâu, bò nuôi trùn quế; dùng rơm trồng 

nấm
5
; hỗ trợ người dân di rời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở. Hướng dẫn cho 

đoàn viên và qu n ch ng nhân dân cách xử lý, ủ phân chuồng theo hướng sinh 

học để các hộ chăn nuôi không xả thải ra môi trường; vận động và tổ chức cho 

người dân trồng hoa ven đường
6
. Tận dụng các lốp xe cũ làm bồn hoa đặt trên 

các tuyến đường
7
. Huy động nguồn lực, tận dụng những khoanh cống thoát nước 

để xây dựng các bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng, góp ph n 

                                           
4
 Điển hình như xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; xã Gáo Giồng đã hỗ trợ người dân xây dựng mô 

hình ủ phân ComPoxt trong thùng nhựa cho trên 90 hộ gia đình với kinh phí trên 25 triệu đồng. 
5
 Xã Châu Khê, tỉnh Nghệ An, xã Ph  Thuận B, tỉnh Đồng Tháp. 

6
 Xã Nông Thịnh, Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; xã Gáo Giồng, tỉnh Đồng Tháp tuyên truyền và tổ 

chức cho nhân dân trồng hơn 1000 cây hoa Hoàng yến và trên 3000 cây xanh ven đường; thực hiện mô hình Biến 

bãi rác thành vườn ho , xây dựng các điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi. xã Ph  Thọ triển khai công trình thanh 

niên mang tên ―Tuyến đường hoa‖ và Tuyến đường thanh niên sáng – xanh – sạch – đẹp – an ninh; tổ chức 08 

đợt ra quân trồng hoa khắp tuyến đường, với 2.722 cây xanh, gồm Hoàng Yến, Hoa Trang, Hoa Giấy, với phí 

g n 14 triệu đồng; xã Thạch Hải xây dựng mô hình con đường hoa thanh niên dài 600m, làm từ 500 chiếc lốp ô 

tô cũ, tạo ra 250 chậu hoa; xã Hòa Hải, Hương Khê, Hà Tĩnh trồng 300 cây sao đen, xà cừ  trên tuyến đường trục 

xã. 
7
 Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; xã Ph  Thuận B, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp đã làm hàng 

trăm chiếc chậu hoa từ lốp xe cũ thành các bồn hoa được trang trí đẹp mắt để trồng hoa ven đường. 
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bảo vệ nguồn nước, giữ sạch cánh đồng
8
; tổ chức cho thanh niên và người dân 

vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xây dựng các hố rác hộ gia đình
9
, lò đốt rác, khơi 

thông dòng chảy các kênh rạch; biến các bãi rác thành vườn hoa để người dân 

không đổ rác sai quy định; xây dựng các ―Tuyến đường kiểu mẫu‖ (tuyến đường 

được hoa, cây xanh, cắm cờ Tổ quốc, trên các cột đèn, cột điện gắn các pano 

tuyên truyền được làm từ lốp xe. 

3. Một số mô hình tiêu  iểu 

- Mô hình: ―30 ph t cuối tu n vì môi trường xanh‖: Vào 16h30 thứ Sáu 

hằng tu n, Tuyên truyền viên thông báo trên trạm truyền thanh phát động vệ 

sinh môi trường. Sau phát động, các đơn vị hành chính trên địa bàn xã đồng loạt 

thực hiện vệ sinh đường làng ngõ xóm và khu vực trước cửa nhà. Các thành viên 

Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cùng với người dân vệ sinh đường 

làng, ngõ xóm; đồng thời đôn đốc, vận động nhân dân tham gia đông đủ. Trong 

quá trình vệ sinh, sẽ mở các bài tuyên truyền về vệ sinh môi trường. Hoạt động 

đã thành nề nếp và duy trì đều đặn trong g n 2 năm nay 

- Mô hình bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế được thiết lập tại 

xã Ph  Thọ, tỉnh Đồng Tháp: Trước thực trạng các hộ làm khô cá thường làm ô 

nhiễm nguồn nước do lượng vảy cá, Đội đã trực tiếp liên hệ được thương lái thu 

mua vảy cái với giá ban đ u là 4000đ/kg, hiện nay đã tăng lên 8000đ/ký, góp 

ph n hạn chế thấp nhất số lượng vảy cá xả thải ra sông, ra cống gây ô nhiễm 

nguồn nước sinh hoạt. 

- Mô hình ―Vườn ươm thanh niên‖ huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh: Để có nguồn cây – hoa trồng ở ven đường, thanh niên đã tổ chức xây dựng 

các vườn ươm cây – hoa giống để cung cấp cây giống cho các chi đoàn trồng ở 

ven đường. Vườn ươm được gieo trồng các loại cây phù hợp để xây dựng hàng 

rào xanh, khuôn viên nhà văn hoá thôn xóm như: chuỗi ngọc  trà my  ho  giấy  

ngũ sắc  chiều tím  hoàng yến… Các chi đoàn có nhiệm vụ chăm sóc cây giống 

thuộc phạm vi của chi đoàn. Sau khi cây đảm bảo kích thước, Đoàn xã tổ chức 

thanh niên và người dân địa phương trồng cây – hoa ven đường. Đây là mô hình 

phát huy rõ nét vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây khu dân cư kiểu 

mẫu, vườn mẫu, xây dựng hàng rào xanh. 

- Mô hình ―Tái sử dụng lốp xe làm bồn hoa, sân chơi, pano tuyên truyền‖: 

Mô hình được phát triển mạnh ở các tỉnh Đồng Tháp, Hà Tĩnh: Thanh niên sử 

dụng các lốp xe ô tô cũ, sau khi gia công, sơn sửa, các lốp xe ô tô cũ được làm 

thành các bồn hoa đặt ở ven đường; sử dụng lốp xe cũ làm sân chơi cho thiếu 

nhi ở nông thôn; tận dụng các lốp xe máy cũ làm thành các pano tuyên truyền 

                                           
8
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Nguyên đã làm hàng trăm bể chứa bao bì, thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng từ các 

khoanh cống; huy động thanh niên thu gom bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật; đồng thời, tuyên truyền người dân 

bỏ bao bì đ ng nơi quy định. 
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(các tuyến đường được thanh niên cắm cờ tổ quốc, trồng hoa, gắn pano tuyên 

truyền trên các cột đèn). 

4. Hạn chế và khó khăn 

Một số tỉnh đoàn chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của các đội tuyên 

truyền; hoạt động của một số đội chưa thường xuyên, mới tập trung vào một số 

thời điểm. Việc chi trả phụ cấp cho các tuyên  truyền viên thực hiện còn khó 

khăn. Thành viên của đội tuyên truyền thường xuyên biến động. 

 

5. Đánh giá chung 

Mô hình Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường là mô hình đem lại hiệu 

quả rõ rệt, được nhân dân ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao. Thông qua mô hình 

đã làm thay đổi nhận thức của người dân đối với công tác bảo vệ môi trường; 

hình thành thói quen và cách ứng xử thân thiện với môi trường của cư dân nông 

thôn. Cảnh quan môi trường nông thôn trở nên sạch đẹp hơn, thân thiện hơn. 

Đồng thời, thông qua mô hình đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện 

của thanh niên; phát huy được những sáng kiến của thanh niên trong công tác 

bảo vệ môi trường; thông qua mô hình, góp ph n làm tốt công tác đoàn kết, tập 

hợp thanh niên. 

II. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị tiếp tục nhân rộng mô hình ―Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi 

trường‖ ở tất cả các xã trên địa bàn cả nước; đồng thời, đưa vào thành một nội 

dung trong tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới 

kiểu mẫu. 

2. Trên cơ sở tổng kết, c n có hướng dẫn cụ thể về nhận diện mô hình, để 

các mô hình được thống nhất và hoạt động hiệu quả. 
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BAN CHỦ NHIỆM CHƢƠNG TRÌNH KHCN                                                                       
PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC GIẢI PHÁP  XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH 

HOẠT NÔNG THÔN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 

 

1. Tình hình chung về chất thải sinh hoạt nông thôn 

1.1. Khối lượng phát sinh 

Theo tài liệu mới nhất của Liên Hiệp Quốc, tính đến ngày 18/8/2020, 

dân số của Việt Nam là 97.442.625 người. Trong đó, tỷ lệ dân số khu vực 

nông thôn 64,08%, tương đương 62.441.234 người. Tính trung bình lượng 

nước thải sinh hoạt phát sinh 100 l/người/ngày đêm và chất thải rắn là 0,5 

kg/ngày đêm, khối lượng nước thải sinh hoạt khu vực nông thôn là 6.244.123 

m3/ngày đêm, tương đương 2.279 triệu m3/ngày đêm và khối lượng chất thải 

rắn sinh hoạt khu vực nông thôn là 31.220 tấn/ngày đêm, tương đương 

11.395.525 tấn/năm (Bảng 1). 

Bảng 1: Ƣớc tính khối lƣợng chất thải khu vực nông thôn đến năm 2020  

TT Thông số  Nước thải sinh hoạt CTR sinh hoạt 

1 Tiêu chu n phát thải 100 l/người/ngđ 0,5 kg/người/ngày 

đêm 

2 Khối lượng theo ngày  6.244.123 m3 31.220 tấn 

3 Khối lượng theo năm 2.279 triệu m3 11.395.525 tấn 

Kết quả khảo sát thực tế cho thấy, chất thải phát sinh ở khu vực nông 

thôn bao gồm: chất thải công nghiệp, làng nghề, sinh hoạt, chăn nuôi, y tế, cơ 

sở SXKD, dịch vụ. Trong đó, chất thải sinh hoạt chiếm tỷ trọng cao nhất trong 

tổng lượng chất thải phát sinh khu vực nông thôn. Đối với nước thải sinh hoạt, 

trung bình từ 49,8 đến 63,85%. Đối với chất thải rắn sinh hoạt chiếm tỷ lệ 

40,53 đến 56,5% (Bảng 2). 

Bảng 2. Tỷ lệ chất thải sinh hoạt ở một số địa phƣơng 

TT Đị  điểm  Tỷ lệ nước  thải 

sinh hoạt (%) 

Tỷ lệ chất thải rắn 

sinh hoạt (%) 

1 22 huyện thuộc CTTL Bắc 

Hưng Hải 

58,47 56,5 

2 H. Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 63,85 40,57 

3 H. Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Ph c 49,8 41,55 

4 H. Bình Lục, tỉnh Hà Nam 55,1 40,53 
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Mặc dù, không chứa các loại hóa chất độc hại nhưng nước thải sinh hoạt 

chứa nhiều chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và các loại vi khu n gây bệnh. Rác 

thải sinh hoạt chứa 55-60% là chất hữu cơ dễ bị phân hủy và gây ô nhiễm môi 

trường. Hiện nay, chất thải sinh hoạt được coi là nguồn gây ô nhiễm chính ở 

khu vực nông thôn nên c n phải có biện pháp xử lý. 

1.2. Hi n trạng thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt nông thôn 

 Việc thu gom, xử lý chất thải nông thôn được qui định tại Tiêu chí 17.5 

thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới cấp xã, theo đó, các xã được 

công nhận đạt chu n về Tiêu chí Môi trường và An toàn thực ph m phải đáp 

ứng các yêu c u như: Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập 

trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định. Trong 

thực tế, công tác thu gom, xử lý chất thải nông thôn chưa đáp ứng yêu c u so với 

qui định, cụ thể như sau:  

 ) Đối với nước thải sinh hoạt 

 - Qua khảo sát tại 20 xã thuộc 10 tỉnh đại diện cho các vùng sinh thái 

trong cả nước, các xã đã có hệ thống rãnh thu gom nước thải sinh hoạt tại các 

khu vực đông khu dân cư. Hệ thống rãnh này được xây dựng kiên cố dọc hai bên 

các trục đường chính, có nắp đậy hoặc không có nắp đậy nhưng vẫn đảm bảo 

được mức độ thông thoáng và hợp vệ sinh. 

 
Rãnh thoát nước thải bằng bê tông ở 

xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, T. 

Hà Tĩnh 

 
Rãnh thoát nước thải có nắp đậy tại 

thôn Yên Mỹ, xã Cẩm Yên, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

  

Tuy nhiên, tất cả các xã được khảo sát không có hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt; nước thải được xả trực tiếp vào kênh, mương, ao hồ tự nhiên. Theo 

khảo sát của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, trong tổng số 264.998,73 m3 

nước thải sinh hoạt xả vào CTTL Bắc Hưng Hải mới chỉ có khoảng 13.000 m
3
 

được xử lý, chiếm 4,91% và chủ yếu ở thành phố, thị xã, thị trấn. G n 100% 

nước thải sinh hoạt ở các khu dân cư nông thôn, cơ quan, trường học, khu công 

cộng đều chưa được xử lý, xả trực tiếp vào ao hồ, kênh mương thủy lợi.  

b) Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

 Các địa phương đều đã lỗ lực trong việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, 



51 

 

hình thành các tổ chức dịch vụ môi trường, đ u tư xây dựng công trình xử lý tập 

trung qui mô cấp huyện, tỉnh. Kết quả khảo sát tại tỉnh Hưng Yên, đến hết năm 

2018, tỉnh đã tổ chức thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn tại khu xử lý 

chất thải Đại Đồng, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định đạt 

70%, vận động 26,06% hộ gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ 

gia đình, thành lập 915 tổ vệ sinh môi trường với khoảng 2.369 người tham gia. 

Tuy nhiên, sang năm 2019, do khu xử lý tập trung bị quá tải, rác thải bị tồn đọng 

trong các bãi rác tạm và đổ xuống ao hồ, kênh mương ngày càng nhiều. Các hộ 

gia đình sau khi không được hỗ trợ chế ph m vi sinh đã không tiếp tục phân loại 

và xử lý rác tại hộ gia đình. 

 Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn chủ yếu vẫn là chôn lấp, 

ph n lớn các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và luôn 

trong tình trạng quá tải. Một số địa phương phát triển các lò đốt rác qui mô nhỏ, 

công suất 300 – 500 kg/giờ, ph n lớn các lò đốt rác ở nông thôn đều không có hệ 

thống xử lý khí thải hoặc có nhưng không đáp ứng yêu c u gây ô nhiễm môi 

trường. Công tác vận hành lò đốt cũng là vấn đề tồn tại do rác thải không được 

phân loại, do thiếu kinh phí và công nhân kỹ thuật vận hành, do công suất quá 

tải. Nhiều địa phương đ u tư lò đốt nhưng không thể vận hành vì các lý do nêu 

trên. Với lợi thế tỷ lệ chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt nông thôn thường cao 

hơn rác thải sinh hoạt ở thành phố, chiếm từ 55-65% nhưng việc xử lý rác thải 

bằng compost lại không phát triển do khó khăn trong việc phân loại và chính 

sách hỗ trợ của mỗi địa phương. 

  

Bãi rác tập trung xã Thuần Hưng (Khoái 

Châu  Hưng Yên) nằm canh Từ Hồ - Sài 

Thị 

Bãi rác ở  TT. Thanh Lãng (Bình Xuyên, 

 ĩnh Phúc) nằm cạnh kênh chính Tả Ngạn 

Liễn Sơn 

2. Những  ất cập, tồn tại trong công tác thu gom, xử lý nƣớc chất thải 

sinh hoạt nông thôn 

a) Quy định không khép kín trong Bộ Tiêu chí Quốc gi  về x y dựng NTM 

cấp xã  

 Chất thải sinh hoạt nông thôn phát sinh từ khu dân cư nhưng đều tiêu 

thoát ra sông, kênh mương thủy lợi. Tiêu chí 17.5 đưa ra các qui định thu gom, 
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xử lý chất thải sinh hoạt nông thôn, nhưng Tiêu chí Thủy lợi (Tiêu chí số 3) lại 

không có qui định về kiểm soát nguồn thải và bảo vệ chất lượng nước trong 

CTTL dẫn đến nước thải, rác thải trong khu dân cư không được xử lý khi xả vào 

kênh mương thủy lợi không có đơn vị chịu trách nhiệm.  

Quy định không khép kín nêu trên dẫn đến các xã được công nhận đạt 

chu n về Tiêu chí Thủy lợi và Tiêu chí môi trường và ATTP nhưng tình trạng ô 

nhiễm vẫn ngày càng gia tăng. Ô nhiễm môi trường đang chuyển d n từ khu dân 

cư sang kênh mương thủy lợi và gây hậu quả nghiêm trọng. 

Kết quả quan trắc chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi (HTTL) Bắc 

Hưng Hải, sau hơn 10 năm (từ năm 2007- 2017), hàm lượng COD tăng 8,6 l n, 

NH4
+
 tăng 2,48 l n; PO4

3-
 tăng 4,15 l n và Coliform tăng 91,6 l n. Tất cả kênh 

mương đều đã bị ô nhiễm ở mức độ khác nhau, trong đó, hơn 50% số kênh 

mương bị ô nhiễm ở mức nghiêm trọng và rất nghiêm. Nguyên nhân chính gây ô 

nhiễm nước cũng đã được xác định do nguồn thải xả vào HTTL Bắc Hưng Hải 

chưa được xử lý theo qui định. 

 - Kết quả phân tích 112 mẫu nước ao hồ trong khu dân cư ở tỉnh Hưng 

Yên có đến trên 60% hồ đ m thuộc loại ô nhiễm nghiêm trọng và đặc biệt 

nghiêm trọng 

 
Nước thải sinh sinh hoạt gây ô nhiễm 

kênh KTB ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam                 

 
Kênh Thạch Khôi – Đoàn Thượng bị ảnh 

hưởng bởi nước thải SH xã Gia Xuyên (H. 

Gia Lộc, Hải Dương).  

 - Tại CTTL Bắc Hưng Hải nguồn nước bị ô nhiễm làm giảm năng suất l a 

khoảng 20%, rau xanh không bán được, năng suất NTTS giảm đến 40%. Nhiều 

địa phương chỉ nuôi được cá lồng trên sông trong 3 tháng mùa mưa. 100% trạm 

cấp nước lấy nước từ sông nội đồng ở các tỉnh Hải Dương và Hưng Yên đã phải 

di chuyển ra sông ngoài công nghệ lạc hậu không đáp ứng yêu c u xử lý khi 

nguồn nước đã bị ô nhiễm quá mức. Công tác vận hành công trình thủy lợi cũng 

bị ảnh hưởng, nhiều trạm bơm phải bơm xả nước trước khi bơm lấy nước vào 

kênh tưới hoặc để lắng nước trên kênh 2-3 ngày mới sử dụng được (sông C u 

Bây), thậm chí phải ngừng bơm nước....;  

- Rác thải, xác gia s c, gia c m, vật dụng gia đình xả vào kênh mương gây 

bồi lắng kênh, mương làm giảm khả năng trữ nước, gây ách tắc dòng chảy cản 

trở vận hành tưới, tiêu, sạt lở bờ kênh...  
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Công nh n Cty Liễn Sơn vớt rác thải 

trên kênh đoạn qu  xã Quất Lưu  H. 

Bình Xuyên  tỉnh  ĩnh Phúc 

Rác thải kênh Đông đị  phận TT Bình 

Mỹ  H. Bình Lục  tỉnh Hà Nam 

b) D n cư ph n tán  khó khăn cho việc áp dụng các công nghệ hiện đại 

 Dân cư nông thôn phân bố theo từng thôn, xóm với qui mô từ 50-100 hộ, 

khối lượng nước thải phát sinh từ 10-40m3/ngày đêm rất khó khăn cho việc áp 

dụng các công nghệ xử lý nước thải hiện đại và quản lý công trình theo hướng 

chuyên nghiệp 

 Các bãi rác ở nông thôn chủ yếu là các bãi rác tạm với qui mô phổ biến từ 

200-500m2, không được đ u tư không được đ u tư cơ sở hạ t ng theo qui định 

của bãi rác hợp vệ sinh, rác thải chủ yếu được đổ lộ thiên và luôn trong tình 

trạng quá tải. 

 Nhiều địa phương đ u tư xây dựng khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện, 

tỉnh lại gặp khó khăn trong công tác vận chuyển do đường giao thông nông thôn 

không đáp ứng yêu c u vận chuyển xe cơ giới và gia tăng chi phí vận chuyển. 

c) Chư  có chính sách hỗ trợ cho các công trình xử lý chất thải qui mô nhỏ 

 Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2917 quy định quản lý và sử 

dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai 

đoạn 2016-2020, điều 34 chỉ qui định hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý chất thải 

sinh hoạt tại các xã đặc biệt khó khăn trong khi mức thu phí của người dân chỉ 

đủ cho các hoạt động thu gom và chưa có kinh phí cho các hoạt động vận 

chuyển và xử lý rác thải 

d) Nhiều mô hình đã được đầu tư nhưng kém hiệu quả và không bền vững 

Trước tình hình ô nhiễm môi trường do chất thải sinh hoạt và thực hiện 

chương trình MTQG về xây dựng NTM cấp xã, nhiều địa phương đã có chính 

sách đ u tư, xây dựng các công trình xử lý chất thải. Tuy nhiên, rất ít công trình 

phát huy quả và phát triển bền vững, một số ví dụ như sau: 

- Tại tỉnh Hưng Yên, đã được hỗ trợ đ u tư 03 hệ thống xử lý nước thải 

tập trung tại xã Toàn Thắng, Kim Động (công suất 450m
3
/ngày đêm); thị trấn 

Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ (công suất 470m
3
/ngày đêm); thị trấn Ân Thi, huyện 
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Ân Thi (công suất 450m
3
/ngày đêm) theo Chương trình nước sạch và vệ sinh 

môi trường các thị trấn nhỏ của Ph n Lan (vốn ODA củ  Phần L n). Tuy nhiên, 

đến nay các công trình chưa được vận hành hoặc vận hành không thường xuyên, 

chưa đạt hiệu quả do thiếu cơ chế quản lý, kinh phí và nhân công có kỹ năng để 

vận hành công trình. Đ u tư công trình xử lý nước thải nhưng chưa tính đến các 

phương án đấu nối nước thải về khu xử lý tập trung, phương án vận hành và 

nguồn lực, nguồn kinh phí vận hành 

- Tại TP. Hải Phòng, từ năm 2013 đến 2016, thành phố đã đ u tư 05 lò đốt 

rác công suất 500 kg/giờ để xử lý rác thải sinh hoạt cho cụm xã, theo đó, mỗi lò 

đốt sẽ xử lý rác cho 3-4 xã. Tuy nhiên, sau 2-3 năm đ u tư, các lò đốt đều chưa 

được vận hành do đ u tư không đồng bộ, nguồn kinh phí do dân đóng góp chỉ đủ 

chi trả cho công nhân thu gom rác mà chưa có kinh phí vận hành lò đốt và xử lý 

các loại rác phải chôn lấp 

3. Bài học kinh nghiệm từ một số mô hình hiệu quả 

Đánh giá được t m quan trọng và những bất cập, khó khăn trong triển 

khai công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt nông thôn, trong phạm vi nghiên 

cứu của đề tài cấp Nhà Nước ―Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thực 

hiện Tiêu chí Môi trường và các mô hình mẫu về xử lý tổng hợp chất thải rắn 

trong xây dựng nông thôn mới  thuộc chương trình KHCN phục vụ xây dựng 

Nông thôn mới (NTM), Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường đã triển khai một 

số mô hình thu gom, xử lý chất thải nông thôn đạt hiệu quả cao và phát triển bền 

vững như sau:. 

a) Mô hình thu gom  xử lý rác thải sinh hoạt qui mô cụm xã tại Đoàn Xá  

huyện Kiến Thụy  TP. Hải Phòng 

Xã Đoàn Xá huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng đã được công nhận xã đạt 

chu n nông thôn mới (NTM) từ năm 2015 và là một trong 05 xã được đ u tư lò 

đốt và cũng trong tình trạng vận hành không hiệu quả. Để khắc phục tình trạng 

nêu trên, đề tài đã tập trung đánh giá hiện trạng, tìm hiểu nguyên nhân và trao 

đổi với địa phương về phương án khắc phục và triển khai mô hình. 

i) Các nội dung triển khai mô hình 

- Hỗ trợ xây dựng và triển khai thực hiện qui chế quản lý CTR nông 

thôn xã Đoàn Xá 

- Hỗ trợ nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của tổ chức dịch vụ 

thu gom, xử lý CTR xã Đoàn Xá 

- Hỗ trợ nâng cao mức thu phí và triển khai thu phí VSMT từ các các cơ 

sở SXKD  

- Triển khai các chương trình tập huấn, nâng cao nhận cộng đồng và 

trách nhiệm của các bên trong thu gom, xử lý CTR nông thôn:  

- Hỗ trợ kỹ thuật: vận hành khu xử lý rác thải tập trung của cụm xã; Thu 

gom, lưu trữ vỏ bao thuốc BVTV tại khu xử lý tập trung của cụm xã; Xử lý 
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phân gia s c, gia c m để sử dụng cho nông nghiệp; Nhân chế ph m vi sinh và 

sử dụng chế ph m vi sinh để xử lý CTR nông thôn 

ii) Kết quả và các tác động  

- Hiệu quả kinh tế: Doanh thu của tổ chức dịch vụ tăng từ 308.700.000 

đ/năm lên 865.368.000 đ/năm vào năm, tăng 280%. Thu nhập của công nhân 

vận hành lò đốt tăng từ 3.000.000 đ lên 4.000.000 đồng/người/tháng. Giải pháp 

nhân chế ph m vi sinh EM, ENMUNIV từ giống gốc ngoài việc thuận tiện trong 

sử dụng đã tiết kiệm 50-60% chi phí 

Nhờ cải tiến công tác quản lý xử lý rác thải xã Đoàn Xá, tỷ lệ rác thải 

được xử lý tăng từ 1.675,3 tấn/năm lên 2.463,2 tấn/năm, tăng 147%. Tỷ lệ rác 

thải xử lý bằng lò đốt tăng từ 671,6 tấn lên 1.478,3 tấn/năm, tăng 220%. Tỷ lệ 

rác chôn lấp giảm từ 45% xuống còn 20%. Công suất lò đốt tăng từ 115 kg/giờ 

lên 253 kg/giờ, tăng 220% 

- Hiệu quả về xã hội: Tỷ lệ hộ nộp phí VSMT tăng từ 80 lên 90% ở mô 

hình. Hội nghị phổ biến mô hình có tời g n 300 đại biểu tham dự (dự kiến chỉ 

có 50 đại biểu) 

  - Hiệu quả về môi trường: Cải thiện môi trường khu xử lý rác thải xã 

Đoàn Xá, không còn mùi hôi do sử dụng chế ph m vi sinh để xử lý rác. Không 

còn rác thải tồn đọng do được tổ chức lại và công suất xử lý rác của lò đốt tăng 

lên. 

 
Toàn cảnh khu xử lý rác thải trước khi 

x y dựng mô hình 

 
Toàn cảnh khu xử lý rác thải s u khi 

x y dựng mô hình 

 - Tác động đến chính sách quản lý CTR nông thôn của TP. Hải Phòng; 

Dựa trên các kiến nghị của đề tài, Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hải Phòng đã 

trình UBND thành phố điều chỉnh mức thu phí VSMT theo giá dịch vụ thu gom, 

vận chuyển rác thải khu vực nông thôn với mức thu tăng từ 20.000 đồng lên 

30.000 đ/hộ/tháng và điều chỉnh chính sách thu phí VSMT (bỏ qui định miễn 

nộp phí đối các hộ thuộc diện chính sách). Đề xuất của sở Nông nghiệp và 

PTNT đã được TP. Hải Phòng ban hành theo quyết định số 14/2018/QĐ-UBND 

ngày 6 tháng 6 năm 2018 về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 

khu vực nông thôn có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP. Hải Phòng. 
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Đồng thời TP. Hải Phòng cũng đã có chính sách hỗ trợ cho hoạt động vận 

chuyển và xử lý rác thải nông thôn với mức 100 – 140 triệu đồng/xã/năm 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến đã ứng dụng qui chế quản 

lý CTR nông thôn do đề tài xây dựng cho xã Đoàn Xá để phổ biến, hướng dẫn 

áp dụng cho tất cả các xã trên địa bàn huyện Kiến Thụy (16 xã, thị trấn). Phổ 

biến áp dụng mô hình thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng của xã Đoàn 

Xá cho các xã về đích NTM năm 2018.  

 
Người d n thảo luận ại HN phổ biến mô 

hình 

 
Hội nghị phổ biến mô hình với trên 300 

đại biểu th m dự 

 

- Mô hình bền vững và tiếp tục phát triển. Theo báo cáo của HTX Dịch vụ 

Môi trường Thành Vinh, từ tháng 6/2017 sau khi nhận bàn giao từ đề tài đã mở 

rộng thu gom rác cho 7 xã, khối lượng rác thu gom, xử lý tăng thêm 347,83%, 

khối lượng rác thải được xử lý tăng 347%. Phổ biến nhân rộng mô hình cho 4 

phường của Quận Hồng Bàng, 6 phường của Quận Dương Kinh và 2 xã của 

huyện Cát Hải. Doanh thu của HTX tăng từ 3,0 tỷ năm 2017 lên 4,5 tỷ năm 

2018. Nhờ nâng cao chất lượng dịch vụ, 100% hộ dân nộp phí VSMT để tham 

gia dịch vụ thu gom rác thải. 

b) Mô hình thu gom  xử lý rác thải sinh hoạt qui mô hộ gi  đình tại xã 

Nhơn Ái  huyện Phong Điền  TP. Hải Phòng 

Là sản ph m của đề tài cấp Nhà Nước ―Nghiên cứu thực trạng và đề xuất 

giải pháp thực hiện Tiêu chí Môi trường và các mô hình mẫu về xử lý tổng hợp 

chất thải rắn trong xây dựng nông thôn mới  thuộc chương trình KHCN phục vụ 

xây dựng Nông thôn mới (NTM). 

Xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP. C n Thơ được công nhận xã đạt 

chu n NTM năm 2015. Tuy nhiên, công tác thu gom, xử lý rác thải mới chỉ 

được triển khai cho khoảng 10% số hộ nằm ven đường tỉnh lộ do Công ty 

TNHH Kim Hiền thực hiện. Số còn lại do chưa có điều kiện tổ chức thu gom, xử 

lý tập trung nên ph n lớn các hộ dân đốt rác thủ công tại hộ gia đình.  

i) Các nội dung đã triển khai: 

 - Hướng dẫn phân loại CTR sinh hoạt tại hộ gia đình làm 2 loại rác hữu 
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cơ và rác vô  cơ  

 - Hướng dẫn ủ rác hữu cơ tại hộ gia đình và sử dụng phân sau xử lý bón 

cho cây trồng và thí điểm cho 100 hộ gia đình 

 - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm xử lý rác thải  

 ii) Phạm vi ảnh hưởng và các tác động của mô hình 

- Đây là giải pháp đơn giản phù hợp với vùng nông thôn của huyện Phong 

Điền nhưng có tác động cải thiện môi trường, tiết kiệm kinh phí thu gom, vận 

chuyển và đ u tư kinh phí xây dựng khu xử lý rác tập trung, có tác dụng nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng.  

- Chi hội phụ nữ xã Nhơn Ái đã phát động phòng trào phân loại và xử lý 

chất thải rắn tại hộ gia đình trên cả 7 ấp. Đối với những hộ không có điều kiện 

mua thùng ủ rác thì đào hố trong vườn nhà để ủ rác hữu cơ. Ngoài ra, chi hội đã 

áp dụng thử nghiệm sử dụng chất thải sau xử lý để trồng rau sạch nhằm năng 

cao nhận thức của cộng đồng 

- Từ hỗ trợ của đề tài cho 100 hộ gia đình ở xã Nhơn Ái làm thí điểm, sau 6 

tháng đã nhân rộng thêm cho 492 hộ ở các huyện khác. Đến tháng 6/2017 khi đề 

tài kết th c, đã chuyển giao mô hình cho Hội liên hiện phụ nữ huyện Phong Điền 

và tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình đến tất cả các xã, thị trấn của huyện 

Phong Điền. Với nòng cốt là chi hội phụ nữ của các xã, mô hình được nhân rộng 

gắn với phong trào ―5 không, 3 sạch‖ do HLHPN Việt Nam Phát động. Sau hơn 

1 năm đã có 07/07 xã/thị trấn với 786 hộ thực hiện phân loại xử lý rác hữu cơ tại 

hộ gia đình nhân rộng cho toàn huyện.  

 
  

Ph n loại và xử lý rác hữu cơ tại hộ gi  đình ở xã Nhơn Ái 

Mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình của Hội LHPN huyện Phong Điền 

đã được Hội Liên hiệp phụ nữ TP. C n Thơ chọn nhân rộng cho các huyện, địa 

phương khác, Hội LHPN TP C n Thơ đã tổ chức Hội nghị nhân rộng và giới 

thiệu cho 08 quận/huyện còn lại. Với thành tích nêu trên, Hội LHPN huyện 

Phong Điền đã được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về 

sáng kiến thực hiện mô hình. 
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Hội liên hiệp phụ nữ huyện Phong Điền phổ biến nh n rộng mô hình 

 

4. Kết luận 

- Chất thải sinh hoạt nông thôn chiếm tỷ trọng lớn và đang là nguồn chính 

gây ô nhiễm nước cho ao, hồ, kênh, mương thủy lợi nhưng chưa được đ u tư 

thỏa đáng cả về nguồn lực, nguồn tài chính. Công tác tổ chức quản lý còn nhiều 

bất cập, các chính sách hiện hành chưa ch  trọng đến các công trình xử lý chất 

thải qui mô nhỏ dẫn đến nhiều công trình đ u tư không đồng bộ dẫn đến không 

phát huy hiệu quả và làng phí nguồn vốn đ u tư. 

- Để nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt nông 

thôn, c n phải thực hiện đồng bộ việc đ u tư cơ sở hạ t ng, công trình xử lý với 

các phương án vận hành và chi phí vận hành phù hợp với điều kiện của vùng 

nông thôn 

- C n tiếp tục xây dựng các mô hình thí điểm áp dụng đồng bộ các biện 

pháp để r t kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng và làm cơ sở điều chính các qui 

định và chính sách hỗ trợ các hoạt động thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt công 

thôn. 

- C n phải bổ sung các qui định về kiểm soát nguồn thải và bảo vệ chất 

lượng nước trong CTTL trong Tiêu chí thủy lợi (Tiêu chí số 3) nhằm khép kín 

qui trình kiểm soát nguồn thải từ khu dân cư đến nguồn tiếp nhận. 

- Kết hợp biện pháp nâng cao năng lực của chính quyền địa phương và 

nhận thức cộng đồng với thực hiện các biện pháp chế tài, xử phạt các vi phạm về 

xả nước thải không qua xử lý gây ô nhiễm nước ao, hồ, kênh, mương thủy lợi. 
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

      TỔNG CỤC THỦY LỢI 

 

 
ĐỊNH HƢỚNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỦY LỢI  

GẮN VỚI NGUỒN CUNG CẤP NƢỚC SẠCH CHO NÔNG THÔN 

 

Cấp nước sinh hoạt nông thôn kết hợp Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới, đã góp ph n quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao 

sức khoẻ, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn. Từ kết quả 

của các Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, tỷ lệ 

dân cư nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh ngày càng tăng, nhất là vùng sâu, 

vùng xa, miền n i và vùng biên giới, hải đảo, vùng khó khăn về nguồn nước, 

thường xuyên bị hạn hán, xâm nhập mặn. Đến năm 2019, có khoảng 88,5% dân 

số nông thôn được tiếp cận nước hợp vệ sinh (trong đó có 51% được sử dụng 

nước sạch đạt Quy chu n của Bộ Y tế QCVN 02:2009/BYT), g n 91% các 

trường học, 93% trạm y tế cấp xã đã có nước sạch và công trình vệ sinh và 

khoảng 62% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. 

Bên cạnh những cơ hội từ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp 

chính quyền cùng toàn thể nhân dân, nhu c u ngày một cao hơn và cả cơ hội 

được thừa hưởng từ nền khoa học công nghệ đang phát triển mỗi ngày như hiện 

nay, nước sạch nông thôn cũng đang đứng trước những thách thức kép: chịu ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu (hạn hán, xâm nhập mặn, lũ, lụt, sạt lở) làm phân bổ 

nguồn nước không đều theo không gian và thời gian, sức ép về môi trường, phát 

triển kinh tế -xã hội, dịch bệnh, sự gia tăng dân số, nhu c u sử dụng nước ngày 

càng tăng của các quốc gia vùng thượng nguồn lưu vực sông xuyên quốc gia. Do 

đó, c n quan tâm hơn nữa vấn đề an toàn, an ninh nguồn nước, trong đó c n đề 

cập đến định hướng xây dựng hệ thống thủy lợi đa mục tiêu và không thể tách 

rời mục tiêu đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt đặc biệt tại những vùng thường 

xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai.  

Theo Chiến lược Thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, t m nhìn đến năm 

2045 được phê duyệt tại Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ, hệ thống thủy lợi phục vụ đa ngành, đa mục tiêu, bảo đảm an 

ninh nguồn nước, với mục tiêu về cấp nước đó là: Bảo đảm cấp nước cho sinh 

hoạt, sản xuất nông nghiệp và đáp ứng nhu c u của các ngành kinh tế - xã hội; 

đặc biệt quan tâm đến những vùng thường xuyên thiếu nước như Duyên hải 

miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở đó, giải pháp 

thực hiện Chiến lược Thủy lợi cho từng vùng cụ thể đều đề cập đến tạo nguồn, 

cấp nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt như sau:  

Vùng Trung du miền n i Bắc bộ: Phát triển thủy lợi nhỏ, tưới cho các 

vùng đất dốc sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao; cấp nước cho vùng khan 

hiếm nước. Chuyển nước bằng đường ống, sử dụng nước từ hồ thủy điện cho 

sinh hoạt và sản xuất. 
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Vùng Đồng bằng sông Hồng: Phát triển thủy lợi phục vụ đa mục tiêu... 

Tiếp tục điều tiết nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng-

Thái Bình phục vụ cấp nước sản xuất, dân sinh,... 

Vùng Bắc Trung Bộ: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi, 

nâng cấp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, cấp nước cho vùng ven biển... 

Vận hành hiệu quả hồ chứa nước thượng nguồn phục vụ cấp nước, phòng, chống 

hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt,  ng,... 

Vùng Nam Trung bộ: Tiếp tục đ u tư công trình thủy lợi lớn để tạo 

nguồn, hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi, xây dựng đường ống kết nối hồ 

chứa và chuyển nước ra vùng ven biển, điều tiết công trình thủy điện thượng lưu 

các sông để cấp nước cho vùng hạ du. Ưu tiên cấp nước sinh hoạt và nhu c u 

thiết yếu của sản xuất nông nghiệp trong trường hợp hạn hán, thiếu nước. 

Vùng Tây Nguyên: Tiếp tục đ u tư công trình thủy lợi lớn để tạo nguồn, 

hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, 

mở rộng diện tích tưới cho cây trồng cạn, ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt.  

Khu vực ven biển vùng ĐBSCL: Đ u tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

thủy lợi kiểm soát nguồn nước để cấp nước sinh hoạt, chủ động cấp ngọt, mặn... 

Trên các đảo vùng ĐBSCL: Tiếp tục đ u tư công trình cấp nước sinh 

hoạt, dịch vụ, du lịch, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Sau 75 năm kể từ năm 1945, cả nước chỉ có 13 hệ thống thủy lợi, đến nay, 

cả nước đã xây dựng được hàng ngàn hệ thống công trình thủy lợi bao gồm hồ 

chứa nước, trạm bơm điện lớn, cống tưới, tiêu lớn, kênh mương, đê và bờ bao 

các loại. Các hệ thống thủy lợi đã đảm cho khoảng 6 tỷ m
3
 nước phục vụ cấp 

nước sinh hoạt và công nghiệp và thực hiện đảm bảo đa mục tiêu như tưới, tiêu, 

ngăn mặn, thủy điện, phòng chống thiên tai,... Ví dụ một số công trình thủy lợi 

lớn phục vụ đa mục tiêu như hồ Cửa Đạt, Tả Trạch, D u Tiếng, Sơn La. Hệ 

thống thủy lợi D u Tiếng-Phước Hòa cấp nước cho 5 tỉnh, thành phố Tây Ninh, 

Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Thành phố Hồ Chí Minh với lưu lượng 

khoảng 20 m
3
/s. Và g n đây, hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé đã hoàn thành 

giai đoạn I, đây là hệ thống thủy lợi lớn, kết hợp tuyến đê biển Tây tạo thành 

cụm công trình chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tạo 

nguồn nước ngọt cho vùng ven biển vùng ĐBSCL để giải quyết tình trạng thiếu 

nước ngọt vào mùa khô; phòng chống cháy rừng, đặc biệt trong những năm hạn 

hán; góp ph n phát triển kinh tế - xã hội ổn định; tăng cường khả năng thoát lũ, 

tiêu  ng, tiêu chua cải tạo đất phèn; kết hợp phát triển giao thông thủy, bộ trong 

vùng dự án. 

Trong điều kiện các nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên nước chưa 

được thực thi đồng bộ, tác động của biến đổi khí hậu và yêu c u đổi mới của nền 

nông nghiệp, hệ thống công trình thủy lợi c n khắc phục những hạn chế, tồn tại 

như: nước trong hệ thống công trình có nguy cơ ô nhiễm ngày càng tăng; Tác 

động của biến đổi khí hậu cùng với những tác động trong quá trình phát triển cả 

ở thượng nguồn và vùng hạ lưu các lưu vực sông, hiện chưa được nghiên cứu dự 
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báo và đề xuất định hướng cho phát triển lâu dài; biến đổi khí hậu với sự cực 

đoan về thời tiết, khí hậu, nước biển dâng đặt ra nhiều nhiệm vụ cấp thiết cho 

công tác thủy lợi. Các hoạt động dịch vụ cấp nước còn mang tính bao cấp, chưa 

tạo được hoạt động theo hướng kinh tế thị trường, do vậy hạn chế sự tham gia và 

phát huy tính chủ động, sáng tạo của khu vực doanh nghiệp tư nhân, cộng đồng 

và nhân dân tham gia. Để thực hiện được mục tiêu cấp nước sinh hoạt nông thôn 

trong hệ thống thủy lợi bền vững, tôi kiến nghị c n triển khai một số giải pháp 

sau: 

- Truyền thông nhằm nâng cao vai trò cộng đồng trong công tác đ u tư 

xây dựng, quản lý vận hành, kiểm tra, giám sát, phát hiện và tố giác những hành 

vi vi phạm pháp luật, bảo vệ tài sản, bảo vệ tài nguyên nước. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, đảm bảo 

chất lượng nguồn nước. 

- Ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo 

diễn biến nguồn nước, chất lượng nước, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; 

nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin, viễn thám trong 

giám sát vận hành, điều tiết hồ chứa thủy lợi để đảm bảo an toàn đập, hồ chứa 

nước, nâng cao tuổi thọ và năng lực phục vụ của công trình thủy lợi; nghiên cứu, 

đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, hoạt động phát triển đến nguồn nước, 

công trình thủy lợi làm cơ sở khoa học xây dựng t m nhìn, kịch bản quy hoạch, 

đặc biệt ở các vùng có nguy cơ cao như Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng 

sông Hồng. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp tục củng cố, mở rộng hợp tác nghiên 

cứu tác động của các hoạt động phát triển thượng nguồn các lưu vực sông liên 

quốc gia đến nước ta, phục vụ hoạt động thủy lợi, chỉ đạo điều hành sản xuất, 

ứng phó thiên tai. Chủ động và tích cực tham gia cùng cộng đồng quốc tế giải 

quyết những vấn đề liên quan đến nguồn nước; phối hợp xây dựng cơ chế hợp 

tác với các nước láng giềng và các nước trong khu vực để giải quyết vấn đề liên 

quan đến nguồn nước xuyên biên giới. 
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VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM 

 

 

ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI                                                     

SINH HOẠT NÔNG THÔN 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Với dân số của Việt Nam hiện nay khoảng 94,67 triệu người trong đó tỷ lệ 

người dân sinh sống, sinh hoạt và lao động sản xuất tại khu vực nông thôn 

chiếm khoảng 64,26% (Tổng cục thống kê, 2018)
10
, đóng vai trò quan trọng 

trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

Tại khu vực nông thôn, nước thải chủ yếu xuất phát từ các nguồn: (2) sản 

xuất qui mô hộ, cụm hộ và làng nghề; (2) chăn nuôi qui mô hộ gia đình; và (3) 

sinh hoạt hàng ngày của cộng đồng. Với sự phát triển kinh tế xã hội vùng nông 

thôn hiện nay, hàng ngày có hàng triệu m3 nước thải từ các hoạt động nêu trên 

từ cộng đồng dân cư nông thôn hình thành và xả ra môi trường. Các nhà máy 

xử lý nước thải tập trung thường ở khu vực thành thị, thị tứ còn tại vùng nông 

thôn thì h u như không có công trình xử lý nước thải để xử lý các nguồn thải 

này. 

Đối với nước thải sản xuất, chăn nuôi có thành ph n phức tạp và tùy thuộc 

vào tính chất của nước thải mà có thể sử dụng các công nghệ xử lý khác nhau. 

Trong khuôn khổ bài tham luận này, ch ng tôi đề xuất một công nghệ xử lý 

nước thải sinh hoạt phù hợp với cộng đồng dân cư nông thôn, vốn chiếm một tỷ 

trọng lớn trong tổng số lượng nước thải hình thành từ khu vực này. 

II. TỔNG QUAN VỀ CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 

NƢỚC THẢI SINH HOẠT TẠI VIỆT NAM  

Hiện nay, trong xử lý nước thải ô nhiễm hữu cơ nói chung và nước thải 

sinh hoạt nói riêng được đề xuất sử dụng các công nghệ xử lý bằng phương pháp 

sinh học là thích hợp, có thể kể đến: 

1. Xử lý nƣớc thải  ằng hồ sinh học:  

Đây là phương pháp xử lý đơn giản nhất và đã được áp dụng từ thời xa 

xưa. Phương pháp này không yêu c u kỹ thuật cao, vốn đ u tư ít, chi phí hoạt 

động rẻ tiền, quản lý đơn giản và hiệu quả cũng khá cao. Xử lý nước thải ở hồ 

sinh học là lợi dụng quá trình tự làm sạch của nguồn tiếp nhận nước thải. Lượng 

oxy cho quá trình sinh hóa chủ yếu là do không khí xâm nhập qua mặt thoáng 

của hồ và do quá trình quang hợp của thực vật thủy sinh. Theo quá trình sinh 

hóa người ta chia hồ sinh học ra làm 3 loại: (i) hồ sinh học kỵ khí; (ii) hồ sinh 

học hiếu khí; và (iii) hồ tùy tiện. Phương pháp này đơn giản, rẻ tiền nhưng đòi 

hỏi một diện tích rất lớn cho quá trình xử lý. 

                                           
10

 Tổng cục thống kê, 2018 



64 

 

2. Các công nghệ sinh học hiếu khí:  

Phương pháp xử lý sinh học hiếu khí là phương pháp sử dụng vi sinh vật 

hiếu khí để phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nước thải có điều kiện Oxy 

đ y đủ, nhiệt độ, pH … thích hợp. Các công nghệ sử dụng phương pháp này bao 

gồm chủ yếu như sau: 

2.1. Công ngh  xử lý nước thải bùn hoạt tính hiếu khí Aerotank:  

Là qui trình xử lý sinh học hiếu khí nhân tạo, các chất hữu cơ dễ bị phân 

hủy sinh học được vi sinh vật hiếu khí sử dụng như một chất dinh dưỡng để sinh 

trưởng và phát triển. Qua đó thì sinh khối vi sinh ngày càng gia tăng và nồng độ 

ô nhiễm của nước thải giảm xuống. Không khí trong bể Aerotank được tăng 

cường bằng các thiết bị cấp khí: máy sục khí bề mặt, máy thổi khí… Bản chất 

của phương pháp là phân huỷ sinh học hiếu khí với cung cấp ôxy cưỡng bức và 

mật độ vi sinh vật được duy trì cao, do đó hiệu quả phân huỷ hữu cơ cao và c n 

ít mặt bằng cho hệ thống xử lý. Tuy nhiên hệ thống có nhược điểm là c n nhiều 

thiết bị và tiêu hao nhiều năng lượng và chỉ hoạt động tốt khi hàm lượng SS 

không vượt quá 150 mg/l. 

2.2. Công ngh  xử lý sinh học dạng mẻ (SBR):  

Bể phản ứng theo mẻ là dạng công trình xử lí nước thải dựa trên phương 

pháp bùn hoạt tính hiếu khí, nhưng 2 giai đoạn sục khí và lắng diễn ra gián đoạn 

trong cùng một kết cấu. Hệ thống SBR là hệ thống dùng để xử lý nước thải sinh 

học chứa chất hữu cơ và Nitơ cao, hoạt động liên tục bao gồm quá trình phản 

ứng hay còn gọi là quá trình tạo bùn hạt hiếu khí. Công nghệ SBR đã chứng tỏ 

được là một hệ thống xử lý có hiệu quả do trong quá trình sử dụng ít tốn năng 

lượng, dễ dàng kiểm soát các sự cổ xảy ra, xử lý với lưu lượng thấp, ít tốn diện 

tích rất phù hợp với những trạm có công suất nhỏ. 

2.3. Công ngh  sinh học tăng trưởng dính bám (MBBR):  

Là quá trình xử lý nhân tạo trong đó sử dụng các vật liệu làm giá thể cho 

vi sinh dính bám vào để sinh trưởng và phát triển, là sự kết hợp giữa Aerotank 

truyền thống và lọc sinh học hiếu khí. Công nghệ MBBR là công nghệ mới nhất 

hiện nay trong lĩnh vực xử lý nước thải vì tiết kiệm được diện tích và hiệu quả 

xử lý cao. Vật liệu làm giá thể phải có tỷ trọng nhẹ hơn nước đảm bảo điều kiện 

lơ lửng được. Các giá thể này luôn chuyển động không ngừng trong toàn thể tích 

bể nhờ các thiết bị thổi khí và cánh khuấy. Mật độ vi sinh ngày càng gia tăng, 

hiệu quả xử lý ngày càng cao. 

2.4. Công ngh  lọc sinh học (Trickling Filter):  

Công nghệ này là một thiết bị phản ứng sinh học trong đó các vi sinh vật 

sinh trưởng cố định trên lớp vật liệu lọc. Nước thải đi qua lớp vật liệu này sẽ 

thấm hoặc nhỏ giọt trên đó. Chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ bởi qu n thể vi sinh vật 

dính kết trên lớp vật liệu lọc. Các chất hữu cơ có trong nước thải sẽ bị hấp phụ 

vào màng vi sinh vật và bị phân huỷ bởi vi sinh vật hiếu khí. Khi vi sinh vật sinh 

trưởng và phát triển, oxy đã bị tiêu thụ trước khi khuếch tán hết chiều dày lớp 
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màng sinh vật và môi trường kị khí được hình thành ngay sát bề mặt vật liệu lọc. 

Khi chiều dày lớp màng tăng lên, quá trình đồng hoá chất hữu cơ xảy ra trước 

khi ch ng tiếp x c với vi sinh vật g n bề mặt vật liệu lọc dẫn đến vi sinh vật ở 

đây bị phân huỷ nội bào, không còn khả năng dính bám lên bề mặt vật liệu lọc 

và bị rửa trôi. 

Nói chung, các công nghệ sinh học hiếu khí kể trên đều có hiệu quả xử lý 

nước thải ô nhiễm hữu cơ cao và tiết kiệm diện tích, các thiết bị sử dụng nhiều 

năng lượng và hóa chất trong quá trình xử lý và đòi hỏi yêu c u kỹ thuật của 

người vận hành.  

3. Các công nghệ sinh học kị khí:  

Xử lý bằng quá trình phân huỷ kị khí các chất hữu cơ với sinh hoá phức 

tạp tạo ra hàng trăm sản ph m trung gian và phản ứng trung gian. Tuy nhiên nó 

có nhiều ưu điểm: không tốn nhiều năng lượng, không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, 

xử lý được nước thải có nồng độ ô nhiễm hữu cơ cao… Các công nghệ sử dụng 

phương pháp này có thể kể đến: 

3.1. Công ngh  UASB:  

Là quá trình xử lý sinh học dòng chảy ngược qua t ng bùn kỵ khí, trong 

đó nước thải sẽ được phân phối từ dưới lên và được khống chế vận tốc phù hợp 

(0,6-0,9m/h). Cấu tạo của bể UASB thông thường bao gồm: hệ thống phân phối 

nước đáy bể, t ng xử lý và hệ thống tách pha. UASB được thiết kế cho nước thải 

có nồng độ ô nhiễm chất hữu cơ cao và thành ph n chất rắn thấp. Nước thải 

được phân phối từ dưới lên, qua lớp bùn kỵ khí, tại đây sẽ diễn ra quá trình phân 

hủy chất hữu cơ bởi các vi sinh vật kỵ khí, hiệu quả xử lý của bể được quyết 

định bởi t ng vi sinh này. Hệ thống tách pha phía trên bể làm nhiệm vụ tách các 

pha rắn – lỏng – khí, các chất khí sẽ bay lên và được thu hồi, bùn sẽ rơi xuống 

đáy bể và nước sau xử lý sẽ theo máng lắng chảy qua công trình xử lý tiếp theo. 

3.2. Công ngh  lọc sinh học kỵ khí:  

Bể lọc kỵ khí là các loại bể lọc kín, phía trong có chứa các vật liệu đóng 

vai trò như giá thể của vi sinh vật dính bám. Các giá thể là các loại vật liệu có 

hình dạng, kích thước khác nhau hoạt động như vật liệu lọc. Các dòng nước thải 

có thể đi từ dưới lên hoặc từ trên xuống. Nước thải được phân phối đều theo 

diện tích đáy bể đi từ dưới lên (hoặc trên xuống) chảy qua lớp vật liệu lọc, các 

chất hữu cơ sẽ bám lại tại vật liệu lọc có chứa vi khu n yếm khí và tạo thành lớp 

màng vi sinh vật. Tại đây các chất hữu cơ sẽ được hấp thụ và phân hủy, bùn cặn 

sẽ được giữ lại trong khe rỗng của lớp vật liệu lọc. Sau 2-3 tháng sẽ xả bùn dư 

một l n. Ph n nước sau khi qua lớp vật liệu lọc sẽ được chảy vào máng thu và 

tiếp tục được xử lý bởi các công trình phía sau. 

III. ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT 

1. Ph n tích, đánh giá ƣu nhƣợc điểm các công nghệ  

Các giải pháp được áp dụng trong xử lý nước thải ô sinh hoạt bằng công 

nghệ sinh học là phù hợp hợp. Tuy nhiên, các giải pháp này thường sẽ không sử 
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dụng đơn lẻ một công nghệ mà sử dụng một chuỗi công nghệ nối tiếp nhau 

nhằm khắc phục những nhược điểm của từng công nghệ. Có thể kể đến ba xu 

hướng chính: 

1.1. Giải pháp áp dụng Công ngh  xử lý sinh học cưỡng bức  

Các giải pháp trong xu hướng này sẽ áp dụng một dây chuyền xử lý sinh 

học hiếu khí và kị khí với sự điều khiển theo ý muốn của con người thông qua 

hệ thống máy móc. Các quá trình kị khí và hiếu khí diễn ra tu n hoàn với việc 

môi trường, tốc độ, hiệu quả… xử lý được tạo ra một cách nhân tạo. Các sản 

ph m trong nhóm giải pháp này có thể kể đến: hệ thống Aerotank, MBR, SBR, 

MBBR, Trickling Filter, Johkasou… 

Ưu điểm: 

- Hiệu quả xử lý cao do các thông số của công trình xử lý nước thải 

được xác định và điều chỉnh bởi người dùng; 

- Xử lý theo mẻ nên có độ linh hoạt cao về lưu lượng xử lý; 

- Không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi quá trình khởi động (do chủ động 

công đoạn này) 

- Không tốn nhiều diện tích đất cho xây dựng; 

Nhược điểm: 

- Chi phí xây dựng cao, chi phí vận hành cao do phải sử dụng năng 

lượng, hóa chất trong quá trình xử lý; 

- Người vận hành c n được đào tạo sâu về quản lý, vận hành và bảo 

dưỡng. Điều này có nghĩa người quản lý vận hành công trình c n có 

chuyên môn, nếu không thì các khía cạnh này c n được đảm bảo bởi 

nhân viên chuyên nghiệp; 

- Người vận hành phụ thuộc quá nhiều vào nhà sản xuất; 

- Rủi ro khi máy móc vận hành bị trục trặc c n thay thế, c n chi phí để 

thay thế thiết bị. 

1.2. Giải pháp áp dụng Công ngh  xử lý sinh học tự nhiên  

Các giải pháp trong xu hướng này sẽ áp dụng một trong các công nghệ xử 

lý sinh học hiếu khí hoặc kị khí hoặc kết hợp cả hai. Các quá trình xử lý sinh học 

kị khí và/hoặc hiếu khí diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên. Các giải pháp trong 

nhóm này có thể kể đến: hồ sinh học, bãi lọc thực vật tự nhiên (dạng đ m l y), 

hệ thống kênh tu n hoàn… 

Ưu điểm: 

- Chi phí xây dựng thấp vì thường các công trình xử lý nước thải được 

tận dụng điều kiện tự nhiên (ao, hồ, đ m l y, kênh mương); 
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- Chi phí vận hành thấp bởi các quá trình xử lý nước thải diễn ra tự 

nhiên và thân thiện với môi trường do không sử dụng năng lượng và 

hóa chất; 

- Không yêu c u kỹ thuật cao trong quá trình vận hành. 

Nhược điểm: 

- Hiệu quả xử lý không cao bằng các giải pháp khác do quá trình xử lý 

diễn ra tự nhiên mà không có các yếu tố khác th c đ y; 

- Tốn rất nhiều diện tích đất cho công trình xử lý; 

1.3. Giải pháp áp dụng Công ngh  xử lý sinh học bán tự nhiên  

Các giải pháp trong xu hướng này sẽ áp dụng một dây chuyền các công 

nghệ xử lý sinh học hiếu khí và kị khí. Các quá trình xử lý sinh học kị khí và 

hiếu khí cơ bản là diễn ra một cách tự nhiên nhưng có sự th c đ y quá trình xử 

lý bởi các yếu tố nhân tạo đơn giản, tăng hiệu quả xử lý mà hạn chế hoặc không 

sử dụng năng lượng và hóa chất. Các giải pháp trong nhóm này có thể kể đến: bể 

UBSA, DEWATS… 

Ưu điểm: 

- Chi phí xây dựng vừa phải vì có thể sử dụng nhân công và vật liệu tại 

chỗ trong quá trình xây dựng; 

- Chi phí vận hành thấp và thân thiện với môi trường do không sử dụng 

năng lượng và hóa chất trong quá trình xử lý; 

- Có thể lợi dụng điều kiện tự nhiên của địa phương (ao hồ, kênh 

mương…) trong việc áp dụng; 

- Người dân có thể tự quản lý vận hành và bảo dưỡng công trình xử lý 

nước thải mà không c n đến trình độ cao. 

Nhược điểm: 

- Tốn nhiều diện tích cho xây dựng công trình xử lý (nhiều hơn nhóm 

giải pháp (1.1) nhưng ít hơn nhiều so với nhóm giải pháp (1.2)); 

- C n thời gian dài cho quá trình khởi động để đạt đến tình trạng vận 

hành ổn định. 

2. Đề xuất công nghệ xử lý nƣớc thải sinh hoạt nông thôn 

Như đã phân tích những ưu nhược điểm của các giải pháp công nghệ trình 

bày ở ph n trên, với đặc thù của nước thải sinh hoạt là nồng độ ô nhiễm hữu cơ 

cao, đặc biệt là COD, BOD5, TSS..., mặt khác cộng đồng người dân nông thôn 

là người hưởng lợi. Do vậy, giải pháp đề xuất áp dụng trong nhiệm vụ c n phải 

đơn giản, hiệu quả trong xử lý và có chi phí vận hành thấp để đảm bảo tính bền 

vững trong vận hành.  

Chính vì vậy, công nghệ xử lý sinh học kị khí sẽ được áp dụng để xử lý 

các chất hữu cơ kèm theo các công nghệ sinh học hiếu khí đơn giản để tăng hiệu 
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quả xử lý Ni tơ, phốt pho. Do đó, giải pháp đề xuất lựa chọn để xử lý nước thải 

sinh hoạt như sau:  

a. Quá trình xử lý sơ bộ: Đối với nước thải sinh hoạt thường sẽ sinh ra 

một lượng lớn bùn cặn và dễ làm nhanh đ y hoặc làm tắc các công trình xử lý. 

Do vậy c n xử lý sơ bộ làm lắng lượng bùn cặn này thông qua các công trình sử 

dụng phương pháp cơ học với nguyên lý các vật chất có khối lượng riêng nặng 

hơn sẽ lắng xuống đáy bể, còn các vật chất có khối lượng riêng nhẹ sẽ nổi trên, 

lớp nước thải ở giữa sẽ tự chảy các quá trình xử lý tiếp theo. Trong khuôn khổ 

nhiệm vụ sẽ nghiên cứu thiết kế, áp dụng các hình thức công trình phù hợp với 

mục đích này. 

b. Quá trình xử lý sinh học kị khí: Như đã phân tích, các công nghệ xử lý 

sinh học kị khí cho hiệu quả xử lý COD, BOD5 rất cao. Do vậy, trong quá trình 

này các công nghệ xử lý kị khí thông qua lớp bùn hoạt tính dòng hướng lên 

hoặc/và lọc kị khí với vận tốc dòng chảy được giới hạn, chiều dày lớp bùn hợp 

lý, loại vật liệu lọc cũng như các kích thước hình học phù hợp sẽ xử lý cơ bản 

các thông số COD, BOD5, TSS… trong nước thải sinh hoạt. Nhiệm vụ sẽ 

nghiên cứu áp dụng các hình thức và thông số phù hợp của các loại công trình 

xử lý kị khí với mục đích xử lý. 

c. Quá trình xử lý sinh học hiếu khí: Nước thải sinh hoạt sau quá trình xử 

lý kị khí vẫn còn các vấn đề về mùi, màu, các chất dinh dưỡng… Do đó, một 

quá trình lọc thực vật trong môi trường hiếu khí và/hoặc thông qua các ao, hồ 

hoặc hệ thống kênh mương là c n thiết để xử lý các vấn đề trên, đảm bảo nước 

thải đ u ra đạt các chỉ tiêu chính trong các QCVN trước khi đổ vào nguồn tiếp 

nhận hoặc tái sử dụng cho các mục đích nông nghiệp khác.  

 

Hình 2: Sơ đồ công nghệ đề xuất xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn 

Công nghệ này còn được gọi là DEWATS [3], đã được công nhận là Tiến 

bộ kỹ thuật công nghệ mới
11

 và khuyến nghị áp dụng để xử lý nước thải ô nhiễm 

hữu cơ tại Việt Nam. 

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật trên, các giải pháp quản lý nước thải tại 

hộ gia đình nhằm tối ưu hóa việc xả thải cũng như giảm tải và tăng hiệu của xử 

lý của công trình xử lý nước thải được nhiều nước trên thế giới cũng như Việt 

Nam áp dụng. Việc xây dựng mô hình quản lý phù hợp để quản lý vận hành 

                                           
11

 Quyết định 909/QĐ-TCTL-KHCN ngày 09 tháng 12 năm 2016 
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công trình xử lý nước thải sẽ là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho 

sự hoạt động bền vững của công trình xử lý nước thải 

IV. MỘT SỐ KẾT QUẢ ÁP DỤNG THỰC TẾ  

1. Mô hình hộ gia đình 

Thông tin mô hình: 

Qui mô: Xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia 

đình; 

Công nghệ: sinh học yếm-hiếu khí kết hợp; 

Vật liệu: Composite đ c sẵn 

Công suất: 1,0m3/ngày đêm 

Địa điểm: Hộ gia đình bà Hoàng Thị Thanh, 

thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện 

Kim Động, Tỉnh Hưng Yên 

Hiệu quả xử lý: 

 

2. Mô hình cụm hộ gia đình 

Thông tin mô hình: 

Qui mô: Xử lý nước thải sinh hoạt cụm 

hộ gia đình (54 hộ); 

Công nghệ: sinh học yếm-hiếu khí kết 

hợp 

Vật liệu: Xây gạch truyền thống 

Công suất: 25m3/ngày đêm 

Địa điểm: xã Chính Nghĩa, huyện Kim 

Động, Tỉnh Hưng Yên 

Hiệu quả xử lý 

 

3. Hình ảnh mô hình 

  

Mô hình Hộ gia đình Mô hình cụm hộ gia đình 

4. Đánh giá hoạt động của mô hình 

- Hàm lượng TSS trong nước thải của hai mô hình so với trước xử lý, hàm 

lượng sau xử lý đều giảm xuống dưới mức cho phép [1]. Hiệu quả xử lý đạt từ 

59,5% - 65,0%. 
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- Về hàm lượng oxy sinh học (COD) và lượng oxy sinh hóa (BOD5) hiệu 

quả xử lý vẫn đạt mức 71,4%-72,2% đối với quy mô cụm hộ gia đình và đạt 

mức 65,9%-70,1% đối với quy mô hộ gia đình. 

- Về hàm lượng N-NH4 mô hình cụm hộ gia đình giảm xuống dưới mức cho 

phép, hiệu quả xử lý đạt 61,1%; quy mô cụm hộ gia đình hiệu quả đạt mức 81,9%. 

- Hàm lượng Tổng N giảm mạnh: Đối với quy mô cụm hộ gia đình giảm 

70,1% và quy mô hộ gia đình giảm 76,5% 

- Hàm lượng Coliforms vẫn đạt hiệu quả xử lý đạt trên 99% ở cả hai mô 

hình. 

Kết quả trên được đánh giá khi công trình đi vào vận hành được 1,5 tháng. 

Sau khi vận hành ổn định, các kết quả chất lượng nước đ u ra sẽ được cải thiện 

nhiều hơn. 

V. THẢO LUẬN  

- Tuy công nghệ đơn giản, dễ áp dụng nhưng c n phải tuân thủ thiết kế 

cũng như quy trình thi công xây dựng công trình đảm bảo đ ng yêu c u của 

công nghệ.  

- Vật liệu lọc trong các ngăn bể lọc kỵ khí thường sử dụng vật liệu xỉ lò 

gạch hoặc xỉ lò gốm có độ cứng cao, độ rỗng lớn và diện tích bề mặt rất lớn để 

tăng diện tích màng vi sinh vật trong quá trình này. Trong trường hợp không 

tìm được loại vật liệu, có thể cân nhắc lựa chọn các vật liệu địa phương khác 

tương đương như đá ong, mảnh vụn của gạch không nung…  

- Trong quá trình xử lý hiếu khí, các loại cây trồng trong bãi lọc ngang 

cũng c n được lựa chọn cho phù hợp. Kết quả thử nghiệm cho thây cây chuối 

hoa (còn gọi là chuối cảnh, chuối mỏ két…) là loại cây có sự thích nghi cao 

với môi trường không có đất trong bãi lọc và có hiệu quả khử mùi và các chất 

dinh dưỡng rất cao. Nước thải sau xử lý có thể dùng để tưới cho mục đích tái 

sử dụng. 

- Việc vận hành, bảo dưỡng công trình cũng c n tuân theo hướng dẫn được 

cung cấp để đảm bảo công trình xử lý nước thải hoạt động ổn định và hiệu quả. 

Do đó, một mô hình quản lý công trình xử lý nước thải dựa vào cộng đồng (đối 

với qui mô cụm hộ gia đình) là rất c n thiết. 

- Việc quản lý nước thải ngay tại hộ gia đình để phân tách dòng thải, chất 

thải rắn trước khi đổ vào hệ thống thu gom chung sẽ làm công trình hoạt động 

hiệu quả hơn. 

VI. KẾT LUẬN  

Hiệu quả xử lý của công nghệ sinh học yếm-hiếu khí kết hợp cho thấy đây 

là một hướng đi đ ng đắn để xử lý nước thải sinh hoạt trong cộng đồng dân cư 

nông thôn. Công nghệ thân thiện với môi trường do không sử dụng hóa chất, 

chi phí vận hành thấp, quy trình vận hành không đòi hỏi nhân công kỹ thuật có 

trình độ mà chỉ c n được hướng dẫn cơ bản nên có tính bền vững cao và phù 
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hợp với cộng đồng. Tuy đơn giản của việc xây dựng, quản lý và vận hành công 

trình xử lý nước thải nhưng do tính chất của đối tượng hưởng lợi là cộng đồng 

nên c n có sự tham gia của người hưởng lợi trong việc quản lý vận hành và chia 

sẻ trách nhiệm để công trình hoạt động được bền vững. 
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             VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG                                                                                  

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

ỨNG DỤNG CÁC CHẾ PHẨM VI SINH TRONG XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG 

CHĂN NUÔI GIA SÖC, GIA CẦM 

 

Ngành chăn nuôi ở nước ta những năm g n đây đã và đang phát triển nhanh 

chóng về cả chất lượng và quy mô. Do đặc thù ngành chăn nuôi gia s c, gia c m 

ở nước ta quy mô chăn  hộ gia đình vẫn chiếm tỷ lệ lớn, nên khó đ u tư xây 

dựng các công trình xử lý chất thải, do vậy ngành chăn nuôi này cũng đang nảy 

sinh rất nhiều vấn đề về chất lượng môi trường, đe dọa sức khỏe của cộng đồng 

dân cư địa phương và ảnh hưởng đến cả hệ sinh thái tự nhiên. Một trong những 

nguyên nhân là do người chăn nuôi quy mô nhỏ chưa hiểu rõ t m quan trọng của 

việc xử lý nguồn chất thải; do kinh đ u tư cho xử lý chất thải còn cao, nên  chăn 

nuôi nhỏ lẻ cũng là một trong những nguyên nhân làm việc quản lý và xử lý chất 

thải còn gặp nhiều khó khăn;… Đây là một trong các nguyên nhân gây ô nhiễm 

môi trường và lây truyền các dịch bệnh cho người, vật nuôi và cây trồng.  

 Các kết quả điều tra khảo sát môi trường khu vực chăn nuôi đều cho thấy, 

mùi hôi thối trong chuồng trại chăn nuôi và khu vực xung quanh gây khó chịu 

cho sinh hoạt của người dân thường ngày, nguyên nhân chủ yếu là do các khí 

NH3, H2S phát sinh trong quá trình chăn nuôi, kéo theo đó là lượng ruồi nhặng. 

Một thực tế nữa là chất thải chăn nuôi tiềm  n các vi sinh vật gây bệnh cho 

người và vật nuôi như: E.coli, Coliform, Salmonella, Nấm mốc … nếu không 

được xử lý sẽ là nguyên  nhân gây ra các bệnh dịch cho người và vật nuôi khi đổ 

thải vào môi trường. 

Từ đ u thập kỷ 80 của thế kỷ trước Nhật Bản đã sản xuất và sử dụng  chế 

ph m vi sinh để giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi được gọi là ―Chế 

ph m EM (Effective Microorganisms) có nghĩa là vi sinh vật hữu hiệu‖, dùng bổ 

sung vào nước thải, dùng phun vào chuồng nuôi, vào chất thải để giảm mùi hôi, 

dùng trộn vào thức ăn…. Hiện nay ở Việt Nam đã và đang nghiên cứu sản xuất 

và ứng dụng các chế ph m vi sinh để xử lý chất thải trong chăn nuôi. Dưới đây 

tôi xin trình bày kết quả ứng dụng các chế ph m vi sinh do Viện Công nghệ môi 

trường nghiên cứu, chế tạo. 

1. Giới thiệu các chế phẩm sinh học sử dụng để xử lý môi trƣờng chăn 

nuôi gia s c, gia cầm  

  Chế phẩm vi sinh Sagi Bio-1:     

Chế ph m sinh học Sagi Bio1 dùng cho xử lý ô nhiễm môi trường chuồng 

trại chăn nuôi gia s c, gia c m và bãi chôn lấp chất thải. 

Chế ph m có tác dụng phân hủy nhanh các thải hữu cơ không phát sinh mùi 

hôi thối, ức chế sự phát triển của nấm mốc, vi sinh vật kị khí, vi sinh vật gây hại 
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(Coliform, Salmonella) trong chất thải làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

chuồng trại chăn nuôi và các bãi chôn lấp chất thải hữu cơ. 

Các chủng vi sinh vật hữu hiệu thuộc nhóm vi khu n Bacillus subtilis, 

Lactobacillus, và nấm men ưa ấm (nhiệt độ sinh trưởng tối ưu 15 -37
0
C) sinh 

tổng hợp mạnh các enzym ngoại bào (xenlulaza, amylaza và proteinaza) có khả 

năng sinh kháng sinh ức chế nấm mốc, vi khu n Gram âm. Vi khu n có tác dụng 

ức chế mạnh các vi khu n gây bệnh (Coliform, Salmonella).  

Chế phẩm vi sinh ưa nhi t Sagi Bio 

Chế ph m vi sinh Sagi Bio (Phòng Vi sinh vật môi trường, Viện Công 

nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN) sản xuất có tác 

dụng th c đ y nhanh quá trình phân huỷ chất thải hữu cơ (chất thải sinh hoạt, 

phụ ph m nông nghiệp: rơm rạ, phân gia s c, gia c m, than bùn...) ở nhiệt độ 

cao 55-60
o
C, r t ngắn thời gian xử lý, biến chất thải hữu cơ thành phân bón hữu 

cơ phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp và cải tạo đất. Ức chế và diệt các vi 

sinh vật gây bệnh trong chất thải và giảm phát sinh mùi hôi thối và làm sạch môi 

trường. Các chủng vi sinh vật sử dụng để sản xuất chế ph m Sagi Bio  gồm 12 

chủng xạ khu n Stretomyces sp ưa nhiệt và 4 chủng Bacillus ưa nhiệt (nhiệt độ 

sinh trưởng tối ưu 45-50
0
C) sinh tổng hợp mạnh các enzym  ngoại bào 

(xenlulaza, amylaza và proteinaza). Mật độ xạ khu n Stretomyces  ≥10
8
 

CFU/gam và Bacillus  ≥10
8
 CFU/gam. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Quy trình sử dụng chế ph m vi sinh  Sagi Bio1 xử lý mùi trong chuồng 

nuôi gia c m 

Trải đều chất lót chuồng lên bề mặt chuồng nuôi   

 (độ dày của 10-15cm) 

Phun Sagi Bio -1 lên trên bề mặt chất lót chuồng  

(Liều lượng: 01 lít chế phẩm/30 m
2
chuồng nuôi) 

Chăm sóc duy trì  
(bổ sung thêm chất lót chuồng vào chỗ bị ướt:  1-2 tháng/ lần  thời 

gi n sử dung đệm 12-14 tháng) 

lót mới ( 1-2 tháng/ lần lót mới ( 1-2 tháng/ lần 

lót mới ( 1-2 tháng/ lần 

Thu hồi chất thải  

làm phân bón 

 Tiền xử lý chất lót chuồng nuôi gà 
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Hình 2. Quy trình sử dụng chế ph m vi sinh  Sagi Bio1 xử lý mùi trong chuồng 

nuôi bò thịt 

2. Hiệu quả xử lý m i trong môi trƣờng trong chuồng nuôi  gia cầm 

 ằng chế phẩm Sagi Bio1 

  Kết quả phân tích thành ph n của khí NH3 và H2S môi trường không khí 

trong quá trình thí nghiệm được trình bày ở hình 3 và hình 4. 

 

Hình 3.  Nồng độ khí NH3 trong môi trường không khí chăn nuôi gà đẻ 

   Chú thích: 

-  ĐC1 chuồng nuôi Ai cập đẻ trứng không sử dụng chế ph m vi sinh Sagi Bio1  

- ĐC2 chuồng nuôi đỏ siêu trứng không sử dụng chế ph m vi sinh Sagi Bio1  

- TN1: chuồng nuôi Ai cập đẻ trứng sử dụng chế ph m vi sinh Sagi Bio1  

- TN2: chuồng nuôi đỏ siêu trứng không sử dụng chế ph m vi sinh Sagi Bio1 

  Hỗn hợp dịch vi sinh  và 

nước 

    

  Phun lên sàn chuồng nuôi  ò thịt và 

xung quanh chuồng  ò    

  

  Đo kiểm soát nồng độ NH3 , H2S
 

 

 

 T n suất phun: 1 l n/ tháng  khi 
thay chất lót chuồng mới     

 
1 lít Chế ph m   

  Sagi Bio1    

 

Lên men  tăng sinh 

khối 

1 kg đường vảng 

+ 20 lít nước sạch     

 20 lít nước sạch 
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Kết quả ở hình 3 cho thấy, nồng độ NH3 của môi trường không khí trong 

chuồng nuôi ở các ô ĐC tăng nhanh theo thời gian sử dụng chất lót chuồng, cứ 

sau 5 tu n sử dụng chất lót chuồng  thì nồng độ NH3 ở các ô ĐC đã tăng rất cao 

đạt g n 50ppm, vượt quá  5 l n so với tiêu chu n cho phép ( theo tại QCVN01-

15/2015/BNNPTNT nồng độ NH3 ≤ 10ppm), do vậy phải tiến hành thay chất lót 

chuồng. Trong khi đó ở các mẫu TN Nồng độ của khí NH3 không có sự biến 

động nhiều theo thời gian sử dụng chất lót chuồng luôn ở mức thấp hơn so với 

QCVN cho phép ( dưới 10ppm), nên không phải tiến hành thay chất lót chuồng 

trong suốt thời gian thử nghiệm.   

 

Hình 4.  Nồng độ H2S trong môi trường không khí khu vực chăn nuôi gà đẻ 

  Kết quả ở hình 4 cho thấy, hiệu quả xử lý khí H2S sinh ra trong quá xử lý 

mùi do qua trình bài tiết chất thải của chế ph m vi sinh vật khi bổ sung vào chất 

lót chuồng nuôi gà,  trong suốt quá trình xử lý nồng độ khí H2S ở các ô TN  luôn 

thấp hơn ở các ô đối chứng, nồng độ khí H2S ở các ô ĐC tăng mạnh theo thời sử 

dụng  chất lót chuồng, sau 5 tu n sử dụng, nồng độ H2S  đã đạt tới g n 15ppm, 

vượt quá tiêu chu n cho phép tới 3 l n, trong khí đó ở các ô TN nồng độ H2S 
 

luôn giữ ở mức ổn địnhvà thấp hơn nhiều so với tiêu chu n cho phép ( theo 

QCVN01-15/2010  nồng độ H2S ≤ 5ppm).   

 Kết quả ở hình 3 và 4 cũng cho thấy nồng độ khí NH3 và H2S ở mẫu ĐC1 

và TN1 (chuồng gà Ai Cập) thấp hơn so với chuồng gà đỏ (gà Siêu trứng)  do 

giống gà Ai cập hoạt động đảo bới nhiều hơn gà siêu trứng, quá trình này đã làm 

cho chất lót chuồng tơi xốp và thông khí tốt hơn, nên th c đ y sự phát triển của 

vi sinh vật hiếu khí trong chất lót chuồng nuôi, làm giảm sự sinh trưởng của vi 

sinh vật kị khí nên đã làm giảm sự phát sinh khí NH3 và H2S vào môi trường 

không khí.   

3. Hiệu quả xử lý m i trong môi trƣờngtrong chuồng nuôi  ò thịt  ằng 

chế phẩm Sagi Bio1 
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Hình 5. Sự biến động nồng độ H2S trong môi trường không khí trong khu vực 

chuồng nuôi bò thịt 

Kết quả đánh giá sự biến động nồng độ khí H2S trong môi trường không 

khí trong chuồng chuồng nuôi bò thịt trong quá trình tiến hành thí nghiệm được 

trình bày ở hình 5 cho thấy, cũng tương tự như đối với nồng độ NH3 trong môi 

trường không khí, nồng độ của H2S ở các chuồng đối chứng (ĐC) đều cao hơn ở 

các chuồng thí nghiệm (TN) và tăng theo gian thử nghiệm, trong khi đó ở các 

chuồng TN sử dụng chế ph m Sagi Bio1 thì nồng độ giảm d n theo thời gian thử 

nghiệm. Khi kết th c thí nghiệm nồng độ của khí H2S trong các chuồng ĐC đều 

khá cao lên tới 8ppm và vượt quá ngưỡng cho phép theo của BNNPTN là H2S ≤ 

5ppm, trong khi đó ở các chuồng TN thì tương đối thấp và nằm trong giới hạn 

cho phép QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT.    

 
 

Hình 6. Sự biến động nồng độ NH3 trong môi trường không khí trong khu vực 

chuồng nuôi bò thịt 

Kết quả đánh giá sự biến động nồng độ khí H2S trong môi trường không 

khí trong chuồng chuồng nuôi bò thịt trong quá trình tiến hành thí nghiệm được 

trình bày ở hình 6  cho thấy, cũng tương tự như đối với nồng độ NH3 trong môi 

trường không khí, nồng độ của H2S ở các chuồng ĐC đều cao hơn ở các chuồng 

TN và tăng theo gian thử nghiệm, trong khi đó ở các chuồng TN sử dụng chế 

ph m Sagi Bio1 thì nồng độ giảm d n theo thời gian thử nghiệm. Khi kết th c 

thí nghiệm nồng độ của khí H2S trong các chuồng ĐC đều khá cao lên tới 8ppm 

và vượt quá ngưỡng cho phép theo của BNNPTN là H2S ≤ 5ppm, trong khi đó ở 
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các chuồng TN thì tương đối thấp và nằm trong giới hạn cho phép QCVN 01 - 

15: 2010/BNNPTNT.    

 Kết quả sử dụng chế ph m Sagi Bio 1 tại 5 hộ chăn nuôi bò cho thấy, các 

khí gây mùi khó chị NH3 và H2S giảm rất mạnh so với trước khi sử dụng chế 

ph m. Cụ thể sau 1 tu n ngày sử dụng chế ph m NH3 giảm từ 70 - 80%, còn 

H2S giảm 75 - 80% và đều thấp hơn ngưỡng cho phép của QCVN 01-

15/2010/BNNPTNT.      

4. Hi u quả sử dụng chế phẩm vi sinh ưa nhi t sagi bio để xử lý chất 

thải chăn nuôi b  thịt 

  Đánh giá biến động củ  nhiệt độ trong quá trình ủ xử lý chất thải bò thịt 

 Trong quá trình ủ xử lý, nhiệt độ của đống ủ sẽ thay đổi theo thời gian xử 

lý, khi nhiệt độ càng cao thì quá trình phân hủy các chất thải diễn ra càng mạnh. 

Kết quả đánh giá sự biến động của nhiệt độ trong quá trình ủ xử lý được trình 

bày ở hình 7.  

 
Kết quả theo dõi sự biến động của nhiệt độ trong quá trình xử lý ở hình 7 

cho thấy, nhiệt độ của mẫu TN trong giai đoạn đ u, từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 

18, luôn cao hơn nhiệt độ ở mẫu ĐC khoảng 10
o
C; điều này chứng tỏ rằng: các 

VSV của chế ph m Sagi Bio sinh trưởng tốt hơn, quá trình phân hủy các chất 

hữu cơ mạnh hơn các VSV tự nhiên có sẵn trong chất thải, nên nhiệt lượng giải 

phóng ra môi trường từ quá trình phân hủy nhiều hơn làm cho nhiệt độ của đống 

ủ cao hơn. Từ ngày thứ 20 nhiệt độ ở đống ủ TN bắt đ u giảm nhanh, trong khi 

đó nhiệt độ của đống ủ ĐC vẫn chưa giảm và đang ở mức khá cao (50
o 

C) do 

quá trình phân hủy chất hữu cơ vẫn tiếp tục diễn ra. Sau 30 ngày ủ, nhiệt độ ở 

đống TN đã giảm xuống dưới 40
o
C, nhưng ở đống ủ ĐC phải sau 55 ngày nhiệt 

độ mới xuống dưới 40
o
C tương đương với nhiệt độ môi trường. Điều đó cho 

thấy, quá trình phân hủy chất hữu cơ ở đống ủ TN đã diễn ra nhanh hơn so với 

đống ủ ĐC khi tiến hành ủ ở trong cùng điều kiện. 

Đánh giá diễn biến nồng độ khí  NH3 và H2S trong đống ủ 

Kết quả đo nồng độ NH3 trong quá trình ủ ở hình 2 cho thấy,  nồng độ 

NH3 của  mẫu TN đạt cực đại  (5- 5,2 ppm) từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 12 của 

quá trình xử lý, sau đó giảm d n theo thời gian xử lý, sau 1 tháng ủ nồng độ NH3 

còn 2,5 ppm ở ngày thứ 35. Trong khi đó ở mẫu ĐC nồng độ NH3 liên tục tăng 
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từ ngày đ u đến ngày thứ 22 và đạt cực đại là 25,2 ppm của quá trình xử lý, sau 

đó bắt đ u giảm xuống 7,2 ppm ở vào cuối quá trình ủ  ngày thứ 55. 

 

 
                    ồ      NH3 trong 
quá trình ủ xử lý chất thải rắ       
             

 
                  ồ      khí H2S 
trong quá trình ủ xử lý chất thải rắ   
                   

Kết quả đo H2S cho thấy ở hình 9 cho thấy, ở mẫu TN nồng độ H2S tăng 

lên mức tối đa sau 3 ngày ủ, từ 2,4 ppm lên 3,62 ppm, nhưng sau đó bắt đ u 

giảm d n, sau 1 tháng ủ nồng độ H2S ở mẫu TN còn rất thấp (dưới 1ppm). Trong 

khi đó với mẫu ĐC nồng độ của H2S liên tục tăng trong những ngày đ u xử lý 

và  đạt mức cao nhất 11,5ppm ở  ngày thứ 20-30, sau đó giảm d n d n, cuối quá 

trình ủ nồng độ H2S của mẫu ĐC vẫn cao hơn mẫu TN g n 3 l n.   

 Đánh giá biến động củ  nhóm vi sinh vật g y bệnh trong quá trình ủ xử lý 
chất thải   chăn nuôi bò thịt 

 Việc đánh giá một số nhóm vi sinh vật gây bệnh trong quá trình ủ xử lý 

chất thải rắn là một trong những yếu tố quan trọng để kiểm soát sự phát tán của 

các vi sinh này trong quá trình sử dụng ch ng để bón cho cây trồng. Kết quả 

đánh giá sự biến động của các vi sinh vật gây bệnh được  trình bày ở bảng 2. 

 

Bảng1. Biến động mật độ vi sinh vật gây bệnh trong quá trình ủ xử lý chất 

thải rắn 

Thời 

gian 

Tu n 

Tổng Coliform Fecal coliform Salmonella 

ĐC TN ĐC TN ĐC TN 

0 1,1.10
5 

1,1.10
5 

4,2.10
3 

4,2.10
3 

3.10
2 

3.10
2 

1 5,3.10
4 

4,8.10
3 

2,6.10
2 

2,1.10
1 

2,7.10
2 

2,4.10
1 

2 1,1.10
4 

760 1,9.10
2 

3,1.10
1 

2.10
2 

11
 

3 9,1.10
3 

350 3,4.10
1 

KPH 7.10
1 

KPH 

4 5,4.10
3 

120 1,5.10
1 

KPH 5.10
1 

KPH 

5 9.10
2 

10 KPH
 

KPH 11
 

KPH 

6 76 9 KHP KPH KPH KPH 

7 45 7 KPH KPH KPH KPH 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy, các chỉ số vi khu n gây bệnh (Coliforms, 

Fecal coliform, Salmonella) ở mẫu TN bắt đ u giảm mạnh sau 1 tu n ủ và từ 
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tu n thứ 3 trở đi vi khu n Fecal coliform và Salmonella ở mẫu thí nghiệm không 

còn phát hiện. Tổng Coliform ở mẫu TN sau 4 tu n thì mật độ chỉ còn vài khu n 

lạc. Ở mẫu ĐC mật độ các vi sinh vật gây bệnh giảm chậm hơn so với mẫu TN, 

mật độ của Fecal coliform phải sau 4 tu n ủ và Salmonella  phải sau 5 tu n ủ 

không còn. Từ đó cho thấy, việc sử dụng chế ph m vi sinh Sagi Bio trong quá 

trình ủ xử lý chất thải rắn của chăn nuôi bò sữa đã làm cho quá trình phân hủy 

nhanh hơn r t ngắn thời gian phân hủy và còn có tác dụng ức chế sinh trưởng 

các vi sinh vật gây bệnh có trong thải tốt hơn. 

Bảng 2.Chất lượng mùn hữu cơ thu được từ quá trình ủ xử lý chất thải rắn 

chăn nuôi bò thịt 

TT Chỉ tiêu phân tích ĐVT Mẫu TN Mẫu ĐC 

2 Tổng chất hữu cơ % 33,62  48,2 

3 Tổng N % 0,85 0,98 

4 N dễ tiêu ppm 612 459 

5 Tổng P % 0,35 0,30 

6 P dễ tiêu ppm 135 115 

7 Tổng K (K2O) % 0,15 0,13 

8 Axit humic % 3,5 3,1 

9 Độ  m % 33,9 36,7 

12 Tổng E.coli CFU/g 7 45
 

13 Salmonella CFU/25g 0 0 

Kết quả đánh giá chất lượng mùn thu được sau khi xử lý ở bảng 2 cho thấy, 

việc sử dụng chế ph m Sagi Bio trong quá trình ủ xử lý chất thải rắn của bò thịt sẽ 

cho hiệu quả kinh tế hơn so với ủ thông thường: rút ngắn được thời gian xử lý, 

hàm lượng nitơ dễ tiêu tăng 33,3%, photpho dễ tiêu tăng 17%, axit humic tăng 

13%, đồng thời trong mùn hữu cơ không còn các vi sinh vật gây bệnh. Mùn hữu 

cơ thu được từ quá trình ủ xử lý chất thải rắn của bò thịt đã đáp ứng được yêu c u 

theo quy định của BNNPTNT để sản xuất phân hữu cơ từ chất thải.  
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KẾT LUẬN 

  

 Sau khi sử dụngchế ph m Sagi Bio1 phun vào trong chuồng nuôi gia s c, 

gia c m có tác dụng làm giảm phát sinh mùi hôi  thối trong chuồng nuôi, nồng 

độ khí NH3 và H2S trong môi trường không khí trong chuồng nuôi đã giảm trên 

70%  sau 1 tu n sử dụng với không sử dụng chế ph m Sagi Bio-1, đạt tiêu chu n 

theo QCVN 01-15-2010/ BNNPTNT.    

 Sử dụng chế ph m vi sinh ưa nhiệt Sagi Bio sản xuất từ các chủng vi 

khu n Bacillus sp. và xạ khu n Streptomyces sp. đã th c đ y nhanh quá trình ủ 

xử lý chất thải rắn nuôi gia s c, gia c m r t ngắn thời gian xử lý từ 55 ngày 

xuống còn 30 ngày, giảm phát sinh mùi hôi thối do khí NH3 và H2S phát sinh 

trong quá trình ủ xử lý. Chất lượng mùn hữu cơ thu được tốt hơn: hàm lượng 

nitơ dễ tiêu tăng 33,3%, photpho dễ tiêu tăng 17%, axit humic tăng 13% so với 

không sử dụng chế ph m. Mùn hữu cơ thu được đạt yêu c u để sử dụng làm 

phân hữu cơ cho sản xuất nông nghiệp an toàn theo quy định của Bộ Nông 

nghiệp phát triển nông thôn. 
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VĂN PHÕNG ĐIỀU PHỐI NTM 

           TỈNH HÒA BÌNH 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƢỜNG TRONG                              

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Hoà Bình là tỉnh miền n i, cách thủ đô Hà Nội 73 km, phía Bắc giáp tỉnh 

Ph  Thọ, phía Nam giáp tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, phía Đông giáp TP Hà Nội, 

phía Tây giáp tỉnh Sơn La, Thanh Hoá; Hoà Bình có 9 huyện, 01 thành phố với 

131 xã. Về dân số hiện nay toàn tỉnh có trên 833 nghìn người, gồm 07 dân tộc 

cùng chung sống lâu đời, đông nhất là dân tộc Mường chiếm 63,3%; dân tộc 

Kinh chiếm 27,73%; dân tộc Thái chiếm 3,9%; dân tộc Dao chiếm 1,7%; dân tộc 

Tày chiếm 2,7%; dân tộc Mông chiếm 0,52%; các dân tộc khác chiếm 1,18%.   

 1. Về kết quả thực hiện tiêu chí Môi trƣờng trong Bộ Tiêu chí x  nông 

thôn mới tỉnh Hoà Bình  

Trên cơ sở Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020 được ban hành tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ, theo chỉ đạo của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình 

đã ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2016-2020, 

trong đó giữ nguyên các chỉ tiêu, tiêu chí Trung ương đã Quy định chỉ tiêu cụ 

thể cho xã Khu vực Trung du miền n i phía Bắc; xây dựng các chỉ tiêu giao cho 

Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và 

mức độ đạt chỉ tiêu bằng hoặc cao hơn so với những tỉnh trong khu vực. 

Trong 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hoà Bình giai 

đoạn 2016-2020, Tiêu chí về Môi trường là một tiêu chí khó với nhiều chỉ tiêu 

c n thực hiện để đạt theo yêu c u đề ra khi việc ô nhiễm môi trường ở nông thôn 

đang là vấn đề bức x c, đặc biệt đối với cộng đồng người dân sống ở khu vực 

nông thôn. Trong đó, vấn đề đáng quan tâm hiện nay đó là ô nhiễm môi trường 

do sinh hoạt hàng ngày của người dân thải ra như: Nước thải từ sinh hoạt và 

hoạt động sản xuất nông nghiệp; ô nhiễm môi trường không khí từ các làng nghề 

thủ công, hoạt động chăn nuôi, thói quen đốt rác;...  

Xuất phát điểm về tiêu chí môi trường tại các xã trước khi triển khai 

Chương trình xây dựng nông thôn mới là rất thấp do nhận thức của một bộ phận 

không nhỏ người dân về việc đảm bảo vệ sinh môi trường chưa cao, Năm 2011, 

khi bắt đ u triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới Hòa 

Bình mới có 2 xã đạt tiêu chí về môi trường. 

Xác định được những khó khăn trong công tác triển khai tiêu chí Môi 

trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện đồng bộ 

nhiều giải pháp như: Phát động phong trào ―Hưởng  ng Tuần lễ Quốc gi  Nước 

sách và  ệ sinh môi trường‖, ―Ngày Trái đất‖, triển khai kế hoạch ―Ngày môi 

trường thế giới 5 tháng 6‖ hàng năm, ... Hướng dẫn các huyện, thành phố phối 
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hợp với UBND các xã vận động nhân dân thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ 

xóm, vận động các hộ gia đình cải tạo vườn tạp, chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ 

không b n, …; tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân 

dân nâng cao nhận thức về môi trường, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường 

với hơn 3000 lượt người tham dự. 

Công tác chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu 

chí Môi trường được quan tâm thực hiện; đ y mạnh Duy trì, cập nhật thường 

xuyên tin bài về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường trên Website của 

tỉnh; Đăng tải các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện xây dựng nông thôn 

mới của Trung ương và của tỉnh; Lồng ghép với nội dung tập huấn công tác bảo 

vệ môi trường tại các huyện, thành phố và doanh nghiệp. 

Đến nay, kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với tiêu chí 17 về 

môi trường và an toàn thực ph m là đáng khích lệ, có 71/131 xã đạt tiêu chí Môi 

trường và an toàn vệ sinh thực ph m, đạt 54,2% . 

2. Về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai tiêu chí 

Môi trƣờng trong x y dựng nông thôn mới 

* Về Thuận lợi: Được sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền địa phương từ cấp tỉnh, huyện và cấp xã đều xác định mục tiêu xây dựng 

nông thôn mới là căn bản, phát triển sản xuất nông nghiệp là then chốt, nông dân 

giữ vai trò chủ thể, cùng với sự chung tay phấn đấu của cộng đồng, nhân dân về 

xây dựng nông thôn mới; cùng với quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng, nâng 

cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu c u nhiệm vụ trong 

tình hình mới của đội ngũ cán bộ công chức ngành tài nguyên và môi trường.  

* Về Khó khăn:  

- Trong quá trình thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, mới 

chỉ tập trung cao cho xây dựng cơ sở hạ t ng, các nội dung về phát triển sản xuất 

nâng cao thu nhập, phát triển văn hóa, chưa tập trung nguồn lực cho công tác cải 

thiện môi trường; Một số cơ sở doanh nghiệp chưa quan tâm, ch  trọng đến việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, vẫn còn các cơ sở 

nằm trong danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng, không ít cơ sở chăn nuôi quy mô hộ gia đình, hợp tác xã không có 

đủ kinh phí để đ u tư xây dựng h m biogas, nên nước thải chăn nuôi được xả 

trực tiếp ra môi trường; nước thải sinh hoạt của nhiều hộ gia đình chưa được thu 

gom, xử lý. Việc thu gom, xử lý rác thải tại các xã còn gặp nhiều khó khăn, bất 

cập, nhiều khu dân cư tình trạng đổ rác ra các khu vực sườn núi, vườn, khe, suối 

vẫn còn phổ biến; một số lò xử lý rác thải tập trung đã được đ u tư nhưng địa 

phương sử dụng chưa có hiệu quả như mong muốn; các trạm y tế xã chưa được 

đ u tư hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại đảm bảo đạt tiêu chu n môi trường 

cho phép, nguồn kinh phí đ u tư cho hạ t ng kỹ thuật các công trình thu gom, xử 

lý rác thải, nước thải chưa được quan tâm phân bổ; một số mô hình về bảo vệ 

môi trường chưa được triển khai sâu, rộng, ... 
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- Một số địa phương chưa thiếu chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức 

thực hiện Bộ tiêu chí nói chung, tiêu chí Môi trường nói riêng,… Một số cơ chế, 

chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện còn chậm được ban hành, sửa đổi bổ 

sung cho phù hợp, nhất là cơ chế, chính sách huy động sự tham gia của doanh 

nghiệp vào phát triển kinh tế nông thôn; Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành 

còn thiếu kịp thời và chưa chặt chẽ; Nhiều xã mới dừng ở quy hoạch chung, 

thiếu cụ thể hóa c n thiết. 

3. Các giải pháp đẩy mạnh công tác  ảo vệ môi trƣờng nông thôn 

trong giai đoạn 2021-2025 

- Không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, 

giữ gìn cảnh quan nông thôn truyền thống cùng với việc hình thành các ―miền 

quê đáng sống‖, cân bằng giữa phát triển sản xuất với duy trì chất lượng và giữ 

gìn giá trị cảnh quan của môi trường. 

- Hạn chế việc hình thành và lan rộng các khu vực ô nhiễm; kiểm soát sự 

phát sinh chất thải theo hướng hạn chế sử dụng ngay từ đ u vào của các quy 

trình sản xuất; tìm kiếm các mô hình sản xuất sạch, thân thiện môi trường, cải 

thiện sinh kế và thu h t hoạt động du lịch để tạo giá trị thặng dư cho vùng nông 

nghiệp, nông thôn; quay vòng tái đ u tư cho cảnh quan và môi trường. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ 

môi trường, xây dựng xã, phường, khu phố đạt chu n về môi trường, gắn với 

phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và chương trình xây dựng 

nông thôn mới. Bên cạnh đó, ngành tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục chủ 

động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh để đánh 

giá, r t kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình Nghị 

quyết liên tịch thực hiện công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về môi 

trường. Đồng thời, xây dựng chương trình phối hợp với các cơ quan Báo, Đài 

của tỉnh để tuyên truyền, phổ biến những thông tin về môi trường, thông báo 

công khai các địa chỉ gây ô nhiễm và kết quả xử lý đối với các tổ chức, cá nhân 

gây ô nhiễm môi trường nhằm lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi 

phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

- Hình thành thị trường thu gom, trao đổi, thu hồi, tái sử dụng, tái chế chất 

thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 

trên địa bàn nông thôn, hình thành các khu vực áp dụng triệt để nguyên lý của 

nền kinh tế tu n hoàn trong sản xuất nông nghiệp. 

- Đ y mạnh công tác quản lý chất thải rắn: tổ chức mạng lưới phân loại và 

thu gom hợp lý, tăng t n suất và biện pháp để thu gom triệt để lượng rác thải các 

loại phát sinh trên địa bàn; quản lý chặt chẽ các điểm tập kết, trung chuyển, khu 

xử lý chất thải tập trung; tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục và 

tiến tới áp dụng các chế tài đủ mạnh để hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh môi 

trường cho cộng đồng dân.  
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- Quản lý chặt chẽ về môi trường đối với các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, 

chế biến nông, lâm sản; khu vực canh tác nông nghiệp, chăn nuôi tập trung... 

nhằm duy trì sự cân bằng bền vững của hệ sinh thái nông thôn. 

- Xây dựng các khu, cụm dân cư nông thôn sinh thái (sáng - xanh - sạch - 

đẹp - văn minh), tăng tỷ lệ cây xanh trên một đơn vị diện tích khu dân cư nông 

thôn; tăng mật độ và đa dạng hoá các mô hình trồng cây xanh ven đường (duy trì 

tác dụng làm mát, hành lang an toàn giao thông, ngăn bụi và tiếng ồn, hạn chế ô 

nhiễm không khí…), tăng cường trồng hoa tại các khu vực công cộng (nhất là 

các khoảng đất trống có nguy cơ hình thành các điểm tập kết rác thải). 

4. Đề xuất kiến nghị  

- Trong giai đoạn tiếp theo của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tiếp tục tăng cường bổ sung nguồn vốn triển khai nhân rộng Đề 

án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa để 

góp giảm thiểu ô nhiễm môi trường thực hiện tốt tiêu chí về Môi trường. 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quản lý môi trường. 

Quy định cụ thể trách nhiệm, trong đó có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trách 

nhiệm phục hồi môi trường trong trường hợp các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chế 

biến gia súc, gia c m gây ô nhiễm môi trường. 

- Ban hành các chính sách hỗ trợ nghiên cứu các giải pháp, xây dựng các mô 

hình xử lý chất thải chăn nuôi; chính sách khuyến khích áp dụng sản xuất sạch hơn 

trong chăn nuôi; khuyến khích sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón. 

- Tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

để nâng cao năng lực quản lý môi trường cho cán bộ quản lý các cấp. 
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VĂN PHÕNG ĐIỀU PHỐI NTM 

             TỈNH HÀ NAM 

 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƢỜNG TRONG                              

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ NAM 

 

Tỉnh Hà Nam cách thủ đô Hà Nội 58 km về phí Nam với diện tích đất tự 

nhiên 860 km²; có 5 huyện và 01 thành phố Phủ Lý, trước năm 2020 tỉnh có 116 

xã, phường, thị trấn, trong đó 98 xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn 

mới. Hiện nay sau khi sáp nhập địa giới hành chính tỉnh Hà Nam có 04 huyện, 01 

thành phố và 01 thị xã; 109 xã, phường, thị trấn, gồm: 83 xã, 20 phường và 06 thị 

trấn. 

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-

2020, Tỉnh ủy Hà Nam đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU và UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch số 547/KH-UBND thực hiện Nghị quyết xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2020. 

Đến hết năm 2011, số tiêu chí bình quân/xã sau khi rà soát đánh giá hiện 

trạng chỉ đạt 6,8 tiêu chí/xã, trong đó tiêu chí môi trường (Tiêu chí số 17) không 

có xã nào đạt chu n. Từ kết quả rà soát trên, tỉnh Hà Nam xác định môi trường 

là một tiêu chí khó trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, c n 

nhiều nguồn lực và phải có sự chỉ đạo sát sao để tổ chức thực hiện. Chính vì 

vậy, ngay sau khi bắt đ u triển khai xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã chỉ 

đạo, ban hành nhiều chính sách, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và sự vào 

cuộc của các sở ngành, địa phương, sự hưởng ứng của nhân dân trong việc bảo 

vệ môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp.  

Xác định rõ t m quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông 

thôn mới. Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

các Sở ngành, đoàn thể, các địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành 

động, đồng thời đổi mới nội dung, hình thức trong công tác tuyên truyền nhằm 

tạo sức lan tỏa sâu rộng và làm chuyển biến nhận thức trong qu n ch ng nhân 

dân về công tác bảo vệ và tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng – xanh – sạch 

– đẹp. Thông qua các phương tiện truyền thông như: Truyền hình, báo in, treo 

băng zôn, kh u hiệu, pa nô… tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trên các 

trục đường chính, nơi tập trung đông dân cư để người dân thấy rõ t m quan trọng 

của việc bảo vệ môi trường nông thôn và tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp. 

Cơ chế, chính sách hỗ trợ để triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi 

trường nông thôn, tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2011; Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về mức hỗ trợ cụ thể: Công 

trình cung cấp nước sạch hỗ trợ 60% chi phí xây lắp + thiết bị; Xe vận chuyển thu 

gom rác hỗ trợ 3 triệu đồng/xe/1 thôn; Hố chôn rác thải hoặc khu tập trung rác ở 
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thôn hỗ trợ 30 triệu đồng/1công trình. Hỗ trợ vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt 

tập trung…. Hỗ trợ trồng hoa ven đường, …đệm lót sinh học, xây h m bioga trong 

chăn nuôi. 

Song song với đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội đã và 

đang vào cuộc tích cực trong việc phát động, triển khai nhiều phong trào, mô 

hình về bảo vệ môi trường như: ―Vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm‖, ―5 

không, 3 sạch‖ do Hội LHPN làm nòng cốt; ―Ngày thứ bảy tình nguyện‖, ―Ngày 

chủ nhật xanh‖ của Đoàn thanh niên; phong trào ―Xanh - Sạch - Đẹp‖ trong các 

trường học.... Hướng dẫn phân loại rác thải từ các hộ gia đình….Thông qua các 

phong trào, thu h t đông đảo các t ng lớp nhân dân tham gia, huy động được 

nguồn lực lớn từ cộng đồng dân cư để thực hiện công tác vệ sinh môi trường 

nông thôn và tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh – sạch – đẹp. Qua đó đã 

đem lại hiệu quả thiết thực, góp ph n tạo nên sự thay đổi về nhận thức và việc 

làm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. 

Kết quả đến nay, tỉnh Hà Nam có 100% xã đạt chu n nông thôn mới và 

05/06 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chu n nông thôn 

mới; huyện Lý Nhân đang trình Thủ tướng Chính Phủ công nhận huyện đạt chu n 

NTM năm 2019  và đặc biệt Tiêu chí môi trường các xã đều đạt chu n, việc thực 

hiện tiêu chí môi trường trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả thiết thực, cụ 

thể: Tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh trên địa bàn nông thôn đạt trên 

98%, tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt trên 80% (nước sạch từ nhà máy tập trung đạt 

tỷ lệ 61%); tỷ lệ hộ gia đình có đủ 3 công trình vệ sinh đạt chu n trên 90%; các cơ 

sở sản xuất kinh doanh và hộ chăn nuôi có cam kết đạt chu n về môi trường; 

không có các hoạt động gây suy giảm môi trường nghiêm trọng; đường làng, ngõ 

xóm đạt tiêu chu n sáng – xanh - sạch - đẹp; nghĩa trang nhân dân đã được xây 

dựng theo đ ng quy hoạch được duyệt, đồng thời hoàn thành xây dựng quy chế 

quản lý nghĩa trang.  

Đặc biệt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh đã đi vào nề nếp, ý thức của người dân về công tác thu gom rác đã 

chuyển biến tích cực. Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đạt 100%, trong đó xử 

lý đạt 100%. Tỷ lệ rác thải nông thôn được thu gom, xử lý đạt 98%, trong đó xử 

lý tập trung tại nhà máy 85%, xử lý tại hộ đạt 13%. Tất cả các xã, phường thị 

trấn đều thành lập các tổ thu gom rác thải; các đơn vị chịu trách nhiệm thu gom, 

vận chuyển, xử lý đã hoạt động tương đối hiệu quả, các Công ty môi trường đã 

thực hiện tốt trách nhiệm của đơn vị mình, tiến hành đ u tư xây dựng các bể 

trung chuyển rác thải trên địa bàn các xã. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 168 bể 

trung chuyển rác thải tập trung; 1.083 tổ thu gom rác đang hoạt động ở 1.320 

thôn xóm với 3.151 người và 1.753 xe vận chuyển rác; khoảng 98% tổng lượng 

rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn được thu gom, trong đó khoảng 85% được 

bốc x c, vận chuyển về nơi xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường, còn 13% lượng 

rác thải sinh hoạt được xử lý tại hộ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 03 

nhà máy xử lý rác tổng công suất xử lý đạt khoảng 345-365 tấn/ngày đảm bảo 

xử lý toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh. 
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 ề xử lý chất thải trong chăn nuôi: 

Ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi ở khu dân cư nông thôn đang là vấn đề 

gây nhiều bức x c trong nhân dân, nhất là những vùng chăn nuôi lớn…Đứng trước 

thực trạng đó từ năm 2011-2015 tỉnh đã xây dựng và triển khai mô hình chăn 

nuôi trên nền đệm lót sinh học từ năm 2011-2015 đã triển khai xây dựng được 

5.353 mô hình (hộ) chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học với tổng diện tích 

nền chuồng bằng đệm lót sinh học là trên 110 nghìn m
2
 (quy mô từ 10 m

2
/mô 

hình). Mô hình được triển khai trên diện rộng, mang lại hiệu quả trong công tác 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường góp ph n duy trì, khôi phục chăn nuôi trong 

nông hộ đang có xu hướng thu hẹp d n đồng thời gi p người chăn nuôi tiết kiệm 

được thời gian, nhân công trong việc dọn rửa, vệ sinh chuồng trại, tiết kiệm 

được chi phí điện, nước trong quá trình chăn nuôi. Bên cạnh mô hình chăn nuôi 

trên nền đệm lót sinh học từ năm 2006-2015 toàn tỉnh đã có 4.680 công trình khí 

sinh học tập trung tại các huyện Bình Lục, Lý Nhân, Kim Bảng, Duy Tiên với 

thể tích trung bình khoảng 16m
3
/công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng, 

Ngoài ra các hộ chăn nuôi của tỉnh cũng đã tự đ u tư kinh phí xây dựng công 

trình khí sinh học với tổng số khoảng trên 10.000 công trình qua các năm. Với 

số lượng công trình h m khí sinh học như trên cũng đã giảm thiểu một ph n ô 

nhiễm mỗi trường tại khu dân cư.  

* Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện  ảo vệ môi trƣờng ở 

khu vực d n cƣ và nơi cộng đồng nông thôn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế 

đó là: 

- Công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường ở một số địa phương 

đã được quan tâm nhưng chưa sâu rộng, có l c mang tính hình thức, hiệu quả chưa 

cao. 

- Nhận thức của một bộ phận người dân về bảo vệ sinh môi trường chưa 

cao; ý thức, tập quán trong sản xuất, sinh hoạt vẫn còn hạn chế, chưa trở thành 

thói quen, nếp sống trong việc bảo vệ cảnh quan, môi trường nông thôn.  

- Lượng rác thải công nghiệp, nông nghiệp, các làng nghề và rác thải sinh 

hoạt ở khu vực nông thôn ngày càng tăng trong khi đó việc thu gom, vệ sinh môi 

trường tại nông thôn chưa được xử lý triệt để. 

 - Công suất thiết kế và quy hoạch xây dựng các bãi rác trung chuyển rác, bãi 

chôn lấp  và thu gom rác thải sinh hoạt chưa đáp ứng với thực tế lượng rác thải phát 

sinh. 

 - Bộ máy cán bộ làm công tác quản lý môi trường chưa đáp ứng được yêu 

c u, nhất là ở cấp xã chưa có cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường. 

* Từ kết quả, tồn tại, hạn chế trong thực hiện Tiêu chí môi trƣờng 

giai đoạn 2010-2020, tỉnh Hà Nam r t ra một số  ài học kinh nghiệm sau: 

- Tăng cường trách nhiệm và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính 

quyền địa phương, nhất là cấp xã với việc bảo vệ môi trường khu dân cư và nơi 

cộng đồng nông thôn; cấp ủy chính quyền phải thực sự vào cuộc, quan tâm chỉ 
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đạo quyết liệt, đưa nội dung bảo vệ môi trường khu dân cư và nơi cộng đồng nông 

thôn vào hương ước của thôn, xóm. 

- Coi việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân 

dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đ u trong các nhiệm vụ của việc bảo vệ môi 

trường nơi khu dân cư và cộng đồng nông thôn, đồng thời phải đi đôi với vận 

động và có chế tài xử lý nghiêm minh. 

- Hàng năm phải xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết, cụ thể và 

đưa nội dung công tác bảo vệ môi trường nông thôn vào báo cáo đánh giá định 

kỳ của mỗi cơ quan, Sở ngành, địa phương, thôn, xóm. 

- C n có cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời và phù hợp để triển khai thực 

hiện công tác bảo vệ môi trường nông thôn. 

- Tổ chức các chiến dịch hưởng ứng các ngày lễ bảo vệ môi trường và 

thường xuyên phát động thực hiện các hoạt động phong trào ―Vệ sinh môi 

trường đường làng, ngõ xóm‖, ―5 không, 3 sạch‖, ―Ngày thứ bảy tình nguyện‖, 

―Ngày chủ nhật xanh‖, ―Xanh - Sạch - Đẹp‖. 

- Thường xuyên và tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật, 

chính sách, chế tài trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; tăng cường trách nhiệm của 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác thanh kiểm tra và đặc biệt xử lý 

nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư 

và nơi cộng đồng nông thôn. 

* Để đẩy mạnh công tác  ảo vệ môi trƣờng nông thôn, đối với địa  àn 

tỉnh Hà Nam trong thời gian tới cần triển khai một số giải pháp sau: 

- Chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng 

viên và các t ng lớp nhân dân về quan điểm phát triển bền vững; phải đặt vấn đề 

môi trường lên trên và trước hết; kiên quyết không cấp phép đ u tư và xử lý 

thích đáng đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm hoặc không có 

giải pháp khả thi về xử lý chất thải gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Đồng 

thời tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện 

tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

bảo vệ tài nguyên môi trường; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quản lý, 

khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch, nhà tiêu, chuồng trại 

chăn nuôi hợp vệ sinh; tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại các điểm công cộng, đường 

làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải khu dân cư và nơi 

công cộng; sử dụng phân bón và hóa chất trong sản xuất nông nghiệp đ ng qui 

định, sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước bền vững, ứng phó biến đổi 

khí hậu. 

- Các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên vận động đoàn viên hội 

viên, chi hội hướng dẫn nhân dân tổ chức phân loại, xử lý rác hữu cơ tại nguồn, 

thường xuyên tuyên truyền, vận động bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả 

đến mọi người dân cùng hưởng ứng, tham gia và xã hội hóa công tác bảo vệ môi 

trường. Nhân rộng các mô hình về BVMT, như: mô hình đội tự quản vệ sinh 

môi trường, mô hình  ―5 không 3 sạch‖, mô hình phân loại xử lý rác từ hộ gia 



92 

 

đình...., thường xuyên phát động nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường đường 

làng, ngõ xóm khu dân cư vào ngày chủ nhật hàng tu n, trồng, chăm sóc bảo vệ 

đường hoa, cây cảnh, cây bóng mát trên các tuyến đường, khu công sở, nơi công 

cộng Đồng thời tăng cường công tác thanh tra - kiểm tra, kiểm soát môi trường 

đối với các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, qua đó, kịp thời phát hiện, 

xử lý, ngăn chặn các hành vi, vi phạm của tổ chức, cá nhân trong việc gây ô 

nhiễm môi trường. 

- Hướng dẫn các thôn, xóm xây dựng quy ước, hương ước về Bảo vệ môi 

trường trong việc phân loại, xử lý và thu gom rác thải sinh hoạt. Chỉ đạo nhân 

dân, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể giám sát việc thực hiện các quy ước, 

hương. Hạn chế, chống lạm dụng hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật, phân bón 

trong canh tác nông nghiệp; hướng dẫn người dân thu gom, xử lý hợp vệ sinh đối 

với các loại bao bì chứa đựng hóa chất. Kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất và sử 

dụng hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học dùng trong nông nghiệp, 

nuôi trồng thuỷ sản.  

- Môi trường là yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của 

người dân và bộ mặt nông thôn. Do vậy cấp uỷ và chính quyền cơ sở c n vào 

cuộc, chỉ đạo sát sao để các t ng lớp nhân dân thấy rõ được trách nhiệm của 

mình trong bảo vệ môi trường nói riêng và công cuộc xây dựng nông thôn mới 

nói chung. Nhà nước c n tiếp tục đ u tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho hoạt 

động thu gom, xử lý chất thải khu vực nông thôn. Đặc biệt hỗ trợ xử lý môi 

trường cho các điểm ô nhiễm môi trường bức x c tại các làng nghề, tiểu thủ 

công nghiệp, lò giết mổ gia s c, gia c m, khu chăn nuôi tập trung trên địa bàn. 

Khuyến khích việc nghiên cứu, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong 

xử lý nước sạch, rác thải, chất thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt (xử lý nước 

thải sau Biogas, đệm lót sinh học ...) phù hợp với điều kiện thực tế khu vực nông 

thôn hiện nay. 

Có thể nói, thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới đời sống của người dân nông thôn đã được từng bước cải thiện, diện 

mạo nông thôn đổi mới rõ rệt. Cùng với việc thực hiện nâng cao các tiêu chí của 

Chương trình, Tiêu chí môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã, đang ngày được 

hoàn thiện, qua đó góp ph n giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất 

lượng cuộc sống cho người dân nông thôn và thực hiện thành công Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh./.     
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

 
KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO, VẬN ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC CHO 

 NHÂN DÂN VÙNG KHÓ KHĂN THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI  

TRỒNG CÂY ĂN QUẢ CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO  

 

Đắk Nông là tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, với diện tích tự nhiên khoảng 

651.927 ha, nằm tiếp giáp với các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước và tỉnh 

Mondulkiri của Vương quốc Campuchia với chiều dài đường biên giới là 130 km. 

Toàn tỉnh Đắk Nông có 08 huyện, thành phố với 71 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh 

với 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 31%. Trong 

giai đoạn 2010-2019 có 61 xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới với 789 thôn, bon, buôn; tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2020 thì còn 

lại 60 xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, do có 01 xã đã được 

thành lập lên phường (xã Quảng Thành củ  thành phố Gi  Nghĩ ). 

Trước khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xuất phát điểm 

của các xã trên địa bàn của tỉnh rất thấp, h u hết các xã chưa có quy hoạch phát 

triển tổng thể; cơ sở hạ t ng thiết yếu còn yếu kém; tình hình phát triển sản xuất 

còn manh m n, tự phát, chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nông dân, doanh 

nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm 29 25%), thu nhập bình quân đ u người mới chỉ 

đạt khoảng 15 triệu đồng/năm. Đánh giá theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới toàn 

tỉnh năm 2011, bình quân ới đạt khoảng 3 tiêu chí/xã, trong đó xã đạt cao nhất mới 

chỉ đạt 9 tiêu chí, có 15 xã đạt từ 5-10 tiêu chí, có đến 46 xã đạt dưới 5 tiêu chí 

(chiếm 75 4%). 

Mặc dù tỉnh Đắk Nông có xuất phát điểm rất thấp, trong quá trình thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, sau g n 

10 năm triển khai thực hiện Chương trình, với sự chung tay, vào cuộc quyết liệt của 

các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhất là sự vào cuộc mạnh mẽ 

của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đến nay, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã 

đạt được những kết quả rất tích cực: toàn tỉnh đã có 22/60 xã được công nhận đạt 

chu n nông thôn mới, đạt 36,7%; bình quân đạt g n 15 tiêu chí/xã; kết quả cụ thể 

theo từng nhóm: đạt 19 tiêu chí có 22 xã, chiếm 36,7%; đạt từ 15-18 tiêu chí có 9 

xã, chiếm 15%; đạt từ 10-14 tiêu chí có 21 xã, chiếm 35%; chỉ còn 08 xã đạt từ 5-9 

tiêu chí, chiếm 13,3%. Ngoài ra, hiện nay thành phố Gia Nghĩa đã có 100% số xã 

được công nhận đạt chu n và đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để đề nghị th m 

tra, th m định, xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới trong năm 2020. Đánh giá so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 

1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc giao kế hoạch 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, tỉnh Đắk Nông 
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đã đạt vượt so với chỉ tiêu giao trước 01 năm (chỉ tiêu gi o có 18 xã đạt chuẩn và 

bình qu n đạt 15 tiêu chí/xã). 

Để đạt được những kết quả như trên, trong quá trình chỉ đạo điều hành, địa 

phương đã chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng các giải pháp nhằm th c đ y 

phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; một trong những giải pháp 

mang lại hiệu quả cao trong những năm g n đây là đã chỉ đạo, vận động và tổ chức 

cho nhân dân thực hiện chuyển đổi trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao thay thế 

cho các loại cây trồng có giá trị kinh tế ngày càng thấp. 

Tỉnh Đắk Nông có diện tích đất đỏ và đất có nguồn gốc đá bazan rất lớn 

(chiếm 58% diện tích tự nhiên), chủ yếu ở địa hình đồi thoải, phân bố tập trung; 

đây là loại đất rất màu mỡ, phù hợp với các loại cây trồng, trong đó có cây ăn quả. 

Trước đây khi nhắc đến tỉnh Đắk Nông thì người ta thường biết đến các loại cây 

trồng chủ lực mang lại năng suất và giá trị kinh tế rất cao như: cao su, cà phê, hồ 

tiêu,… Tuy nhiên, trong những năm g n đây do giá cả của những loại cây trồng này 

xuống thấp, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế của người dân nông thôn nên 

địa phương đã chủ động chỉ đạo, tổ chức cho người dân thực hiện chuyển đổi sang 

trồng các loại cây ăn quả có năng suất và giá trị kinh tế cao, tiêu biểu như: S u 

riêng, bơ, cam, xoài, mít, chuối,… trong đó ch  trọng trồng xen để đa dạng sản 

ph m và cải tạo môi trường sinh thái; chính vì vậy mà diện tích và sản lượng của 

các loại cây ăn quả tăng lên theo hàng năm, trong đó tăng mạnh nhất là diện tích 

cây bơ và s u riêng, cụ thể: tổng diện tích cây ăn trái năm 2015 là 4.781 ha (trong 

đó diện tích c y bơ khoảng 485 h   c y sầu riêng khoảng 94 h ), đến năm 2018 

tổng diện tích tăng lên 7.182 ha (c y bơ khoảng 2.583 h   c y sầu riêng khoảng 

1.482 ha), đến tháng 6 năm 2020 tổng diện tích cây ăn trái ước khoảng 10.903 

ha, sản lượng khoảng 47.491 tấn (gồm: sầu riêng 2.416 ha, xoài 1.146 ha, bơ 

2.155 ha, cam 115 ha, chuối 560 ha, nhãn 104 ha. Ngoài ra, nhiều loại cây ăn 

quả được trồng xen trong các vườn cây công nghiệp lâu năm để cải thiện thu 

nhập cho người dân trong giai đoạn giá một số cây công nghiệp đang ở mức thấp 

trong thời gian g n đây; những loại cây ăn quả này hiện nay đang d n trở thành 

những loại cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

 Để người nông d n th y đổi thói quen  tập quán sản xuất cũ và mạnh dạn 

chuyển đổi s ng trồng các loại c y ăn quả m ng lại giá trị kinh tế c o, đị  phương 

đã thực hiện tương đối hiệu quả các giải pháp: 

 - Trước thực trạng giá cả của những cây trồng chủ lực như cao su, hồ tiêu, cà 

phê,… xuống rất thấp đã gây ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập, tâm lý của người dân 

trong quá trình sản xuất, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị nghiên cứu các loại cây trồng có năng suất, 

giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện tự nhiện, đất đai,… của địa phương để 

chỉ đạo, vận động người dân chuyển đổi cây trồng. Để người dân thay đổi được 
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nhận thức và thống nhất chủ trương, các cấp, các ngành của tỉnh đã đa dạng hóa các 

hình thức tuyên truyền, từ việc phổ biến chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

cho bà con, đến việc quảng bá, giới thiệu các mô hình điểm, có hiệu quả để bà con 

nông dân tham khảo, học tập cách làm và lựa chọn các loại giống cây trồng sao cho 

phù hợp với địa bàn, khí hậu, thổ nhưỡng của từng huyện. 

 - Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương 

rà soát cụ thể diện tích các loại cây trồng hiện có năng suất và giá trị kinh tế thấp 

để xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả có trọng điểm và 

lộ trình phù hợp với điều kiện, diện tích; đồng thời, ban hành các cơ chế, chính 

sách hỗ trợ triển khai thực hiện (như: chính sách về khuyến khích hỗ trợ đầu tư vào 

tỉnh Đắk Nông - Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND; chính sách về hỗ trợ liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên đị  bàn tỉnh Đắk Nông - Nghị quyết 

06/2019/NQ-HĐND). Đặc biệt, để thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí 

hậu, tỉnh cũng đã định hướng lại việc phát triển cây ăn quả trên địa bàn, hình thành 

các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung theo các tiêu 

chu n, chứng nhận để thu h t đ u tư và gia tăng hiệu quả kinh tế (trong đó  tỉnh 

định hướng đến năm 2035 phát triển được 06 vùng c y ăn quả  ng dụng công nghệ 

c o với tổng diện tích 2.100 h   tập trung ở các vùng: Đắk Mil 600 h   Đắk R’Lấp 

300 h   Đắk Song 300 h   Đắk Glong 700 h   Gi  Nghĩ  300 h ). 

 - Ðể gi p người dân mạnh dạn đ y mạnh sản xuất, tiêu thụ và xuất kh u 

nông sản, trong đó có các loại cây ăn quả, tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị liên 

quan (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Sở Công thương …) tham gia, phối 

hợp tổ chức nhiều hội chợ x c tiến thương mại tiêu thụ nông sản, tiêu biểu là ―Lễ 

hội Đắk Nông mùa bơ chín năm 2019‖ tại thành phố Gia Nghĩa. Từ đây các loại 

nông sản nói chung và trái cây nói riêng của tỉnh Đắk Nông đã được người dân trên 

cả nước và bạn bè quốc tế biết đến, đã thu h t được sự quan tâm, đ u tư, thu mua từ 

các nhà máy, doanh nghiệp, chợ đ u mối,…. vì vậy, diện tích các loại cây trồng 

này ngày càng tăng lên. 

 - Để nâng cao sản lượng và chất lượng trái cây, đáp ứng được yêu c u ngày 

càng khắt khe của thị trường, địa phương đã chỉ đạo, vận động người dân áp dụng 

các khoa học công nghệ vào trong sản xuất như: sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm, 

thực hiện sản xuất theo chu n Viet GAP,…; đồng thời, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị liên quan nghiên cứu phát triển các giống có chất lượng cao, cho trái rải vụ và các 

giống cây mới để trồng nhằm đáp ứng được nhu c u đa dạng của thị trường, vì vậy 

hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có rất nhiều và đa dạng các loại cây ăn trái. 

 - Để người dân yên tâm sản xuất, chuyển đổi cây trồng và giá cả của các loại 

trái cây luôn ổn định, địa phương đã có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh 

nghiệp, tổ chức đ u tư các dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại vào chế biến, 

bảo quản. Song song với quá trình phát triển đa dạng các loại cây ăn quả, đã chỉ 
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đạo các đơn vị, địa phương tập trung xây dựng thương hiệu sản ph m, nhãn mác 

hàng hóa gắn với thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản ph m (OCOP). 

 Với việc thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu trên và nhằm đ y mạnh hơn 

nữa công tác chuyển đổi trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao để không ngừng 

nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, tỉnh Đắk Nông đã đề ra kế hoạch phát 

triển cây ăn quả đến năm 2030 có tổng diện tích khoảng 19.000 ha (trong đó diện 

tích cho thu hoạch khoảng 13.000 h ), với tổng sản lượng các loại quả đạt khoảng 

260.000 tấn, hình thành các vùng tập trung gắn sản xuất với tiêu thụ; trong đó dự 

kiến đến năm 2025 xây dựng được 03 vùng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao với 

diện tích khoảng 900 ha. 

 Để đạt được mục tiêu đã đề ra, địa phương kiến nghị với các Bộ, ngành 

Trung ương, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn một số nội dung 

sau: 

 - Quan tâm kêu gọi, kết nối các doanh nghiệp lớn đến với tỉnh Đắk Nông để 

hình thành các chuỗi giá trị lớn trong sản xuất cây ăn quả. 

 - Hỗ trợ địa phương công tác x c tiến thương mại, quảng bá sản ph m, nhằm 

đưa các sản ph m cây ăn quả của địa phương tới các sàn giao dịch điện tử, trung 

tâm thương mại ở các thành phố lớn trong nước cũng như xuất kh u. 

 - Hỗ trợ trong việc đánh giá và cấp mã vùng trồng để truy xuất nguồn gốc và 

cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản ph m./. 
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VĂN PHÕNG ĐIỀU PHỐI NTM 

           TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƢỜNG TRONG                              

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

1. Thực trạng thực hiện tiêu chí môi trƣờng 

Xác định thực hiện tiêu chí môi trường không chỉ là góp ph n hoàn thành 

bộ tiêu chí xã, huyện nông thôn mới; mà còn là thay đổi diện mạo, cảnh quan 

nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Ngay từ khi triển khai 

chương trình, tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện 

tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, trong đó đ y mạnh việc theo 

dõi, giám sát việc thực hiện tiêu chí môi trường tăng cường thanh kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Nhiều địa phương đã đ y mạnh công 

tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường; tổ chức nhiều hoạt động như Hội thi 

―Tuổi trẻ với công tác Bảo vệ môi trường‖, chương trình Đối thoại chính sách về 

tài nguyên và môi trường đối với doanh nghiệp; đồng thời triển khai tuyên 

truyền trên các phương tiện truyền thông từ tỉnh đến cơ sở. Tập trung huy động 

các nguồn lực thực hiện tiêu chí môi trường, trọng tâm là các hoạt động: nâng 

cao năng lực bảo vệ môi trường; tuyên truyền, truyền thông; vệ sinh môi trường 

nông thôn; xây dựng công trình cấp nước sạch; xây dựng công trình xử lý môi 

trường; hỗ trợ sản xuất để bảo tồn đa dạng sinh học;... Nhờ đó, việc thực hiện 

tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại Quảng Trị đã đạt được 

một số kết quả đáng tích cực:  

Đến tháng 6 năm 2020, toàn tỉnh Quảng Trị đã có 51/101 xã đạt chu n nông 

thôn mới (chiếm 50,49%), bình quân đạt 15,65 tiêu chí/xã, trong đó có 66/101 xã 

đạt tiêu chí số 17 - môi trường và an toàn thực ph m; một số kết quả chính trong 

thực hiện tiêu chí môi trường: 

- Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 201 công trình cấp nước tập trung; trong đó 

có 47 công trình hoạt động bền vững, 38 công trình tương đối bền vững, 67 công 

trình kém bền vững, 49 công trình không hoạt động. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử 

dụng nước hợp vệ sinh đạt 94,67%, trong đó tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng 

nước sạch đáp ứng QCVN là 57,14%.  

- Đa số các cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thuỷ sản, làng nghề đảm 

bảo quy định về bảo vệ môi trường; tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số cụm công 

nghiệp chưa quan tâm xây dựng hệ thống xử lý chất thải.  

- Nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực như phong 

trào ―ngày nông thôn mới‖, câu lạc bộ tình nguyện thu gom rác thải ở đồng ruộng, 

phong trào ―đường hoa yêu thương‖,…  
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- Phong trào di dời mồ mả được nhiều địa phương thực hiện hiệu quả; tuy 

nhiên, đối với vùng miền n i có đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc mai táng, 

chôn cất còn thực hiện theo phong tục tập quán.  

- Với lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông thôn toàn tỉnh 

khoảng 253 tấn/ngày; h u hết chưa được phân loại tại nguồn, các địa phương đều 

có đơn vị thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, tuy nhiên, tỷ lệ thu gom, 

vận chuyển khu vực nông thôn chỉ đạt khoảng 45-55%. Hiện nay, ước tính khối 

lượng bao gói đựng thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn toàn tỉnh là 7 tấn/năm; 

với 880 bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, hằng năm mới thu gom được 

khoảng 2,5 tấn (chiếm 35,7%).  

- Phong trào ―5 không, 3 sạch‖ đã được nhiều địa phương ưu tiên thực hiện 

với nhiều hoạt động, gắn với thực hiện tiêu chí về môi trường; nhờ cậy, các công 

trình vệ sinh, nhà tắm, bể nước gia đình được đ u tư hiệu quả, tạo cảnh quan môi 

trường nông thôn sạch, đẹp.  

- Để chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững, phát huy tối đa hiệu quả kinh 

tế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo yêu c u của xây dựng nông thôn 

mới; các địa phương đã có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá 

nhân phát triển chăn nuôi tập trung, theo hướng an toàn sinh học, hướng tới xây 

dựng các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh và đảm bảo theo tiêu chu n VietGap.  

- Xác định t m quan trọng của công tác vệ sinh an toàn thực ph m, các đơn 

vị, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường tuyên truyền, kiểm tra tại 

các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực ph m, đã 

góp ph n nâng cao hơn ý thức của người sản xuất, kinh doanh, cũng như của chính 

những người tiêu dùng. 

2. Kết quả thực hiện các mô hình thí điểm  ảo vệ môi trƣờng  

Triển khai Quyết định 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi 

trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo 

hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020; tỉnh Quảng Trị đã triển khai 02 mô hình 

thí điểm, gồm: 

- Mô hình thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại cụm xã Tà rụt, H c 

Nghì, A Ngo, A Vao thuộc huyện Đakrông, với tổng kinh phí thực hiện mô hình là 

6.930 triệu đồng. 

- Mô hình cấp nước trường m m non Phong Ba, đảo Cồn Cỏ, với tổng kinh 

phí mô hình là 1.000 triệu đồng, gồm 02 hệ thống thiết bị lọc nước uống tinh khiết, 

công suất 1.000 lít/ ngày đêm. 

Việc thực hiện mô hình thí điểm theo Quyết định số 712/QĐ-TTg và các mô 

hình bảo vệ môi trường khác tạo cách thức thực hiện các mô hình bảo vệ môi 
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trường có hiệu quả, góp ph n tích cực trong việc giảm các loại bệnh tật do môi 

trường, nhất là đối với địa bàn các xã vùng n i, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Bên 

cạnh đó, khó khăn chính vẫn là nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện các mô hình còn 

nhỏ lẻ, chưa đủ để nhân rộng và nâng cao hiệu quả; công tác xã hội hóa để xây 

dựng các mô hình bảo vệ môi trường gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là địa bàn xã 

khó khăn, biên giới; địa bàn thực hiện mô hình thuộc vùng biên giới, hải đảo, điều 

kiện đi lại khó khăn phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên ảnh hưởng lớn đến công tác 

triển khai các mô hình. 

3. Đánh giá chung việc thực hiện tiêu chí môi trƣờng 

- Những nội dung đã làm được 

Nhìn chung việc thực hiện các tiêu chí môi trường trong thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cơ bản 

hiện nay các địa phương đều đã, đang xây dựng điểm xử lý chất thải rắn sinh hoạt, 

đáp ứng nhu c u xử lý của địa phương; xử lý kịp thời các điểm ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng, các điểm hoá chất BVTV tồn lưu. Ý thức bảo vệ môi trường của 

người dân, các cộng đồng dân cư đã được tăng lên. 

- Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

+ Một số người dân, doanh nghiệp chưa nhận thức đ y đủ về t m quan trọng 

của việc BVMT, thực hiện các tiêu chí môi trường, thiếu ý thức tự giác chấp hành 

pháp luật bảo vệ môi trường. Trong khi đó công tác tuyên truyền, tập huấn cho 

người dân về nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường gắn với xây dựng NTM 

chưa thường xuyên và sâu rộng; hình thức tuyên truyền về bảo vệ môi trường chưa 

phong phú. 

+ Tỷ lệ sử dụng nước sạch của các hộ gia đình trên địa bàn nông thôn vẫn 

còn thấp, chưa đáp ứng nhu c u của người dân. Nguyên nhân chủ yếu là địa bàn 

nông thôn rộng, người dân nông thôn chủ yếu là sử dụng nước giếng khoan, giếng 

đào; ph n lớn nước các loại giếng này chưa qua xử lý chưa đáp ứng tiêu chí nước 

sạch. Nhiều công trình cấp nước tập trung đã được xây dựng nhưng chưa phát huy 

hiệu quả, hư hỏng xuống cấp. 

+ Nhiều địa phương đã đ u tư Cụm công nghiệp tuy nhiên chưa xây dựng 

hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tình trạng xây dựng cơ sở, xưởng sản xuất 

nhỏ lẻ, không đảm bảo về hồ sơ môi trường xen lẫn trong khu dân cư vẫn diễn ra 

thường xuyên dẫn đến khó kiểm soát, quản lý. Nhiều địa phương chưa quan tâm 

quản lý môi trường tại các cơ sở sản xuất, trang trại, gia trại quy mô vừa và nhỏ ở 

nông thôn. 

+ Nguồn kinh phí cho thực hiện tiêu chí môi trường phân bổ trực tiếp từ 

Chương trình MTQG xây dựng NTM rất hạn chế, nguồn chi sự nghiệp môi trường 

của địa phương còn thấp nên việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế 

hoạch còn gặp nhiều khó khăn; việc đ u tư cho BVMT còn thiếu đồng bộ, dàn trải, 
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manh m n, nên hiệu quả chưa cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác 

quản lý môi trường chưa được đáp ứng đ y đủ. 

+ Công tác xã hội hoá thực hiện các tiêu chí môi trường chưa nhiều; công 

tác huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây 

dựng NTM còn hạn chế. Cơ sở hạ t ng của các KCN, CCN chưa được xây 

dựng đồng bộ do nguồn vốn ngân sách đ u tư còn hạn chế, nhiều KCN, CCN 

chưa được đ u tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung đã thu h t các dự 

án đ u tư. 

4. Nhiệm vụ trọng t m, giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

- Tiếp tục triển khai, hoàn thiện mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa trong 

giai đoạn 2021-2025. 

- Đ y mạnh tuyên truyền tổ chức các phong trào bảo vệ môi trường, tập 

trung vào chủ đề về chống rác thải nhựa, phân loại và xử lý rác tại nguồn, phát triển 

phong trào qu n ch ng bảo vệ môi trường, tuyên truyền bảo vệ môi trường trong 

khu dân cư, khu chợ ... đặc biệt là các xã vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về 

môi trường; tăng cường trách nhiệm của công đồng dân cư trong quản lý, vận hành, 

giám sá các công trình bảo vệ môi trường. 

- Tăng cường huy động, kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, các doanh nghiệp 

trong và ngoài nước để xây dựng mô hình bảo vệ môi trường. 

- C n nâng cấp, hoàn thiện công nghệ của các mô hình hiện nay, hướng dẫn 

kỹ thuật xây dựng, vận hành, quản lý các mô hình, phổ biến, khuyến cáo để các địa 

phương thực hiện như: mô hình, công nghệ lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, mô hình 

lọc nước cho các xã miền n i,… 

- C n tăng cường tập huấn, hướng dẫn thực hiện cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác môi trường, các bộ nông thôn mới các cấp trong việc triển khai các mô 

hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. 

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh lập hồ sơ và thực hiện 

các giải pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành; quy hoạch 

các khu sản xuất tập trung (Chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, khu thương mại, dịch 

vụ; làng nghề) đảm bảo tiêu chí quy định, nhất các các tiêu chí môi trường gắn với 

quy hoạch nông thôn mới. 

- Tăng cường xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn: 

triển khai hoạt động trồng cây xanh phù hợp với quy hoạch, phát động phong 

trào cộng đồng cùng trồng hoa, cây cảnh để làm đẹp đường làng, ngõ xóm, thực 

hiện cải tạo vườn tạp; hoàn thiện hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

rắn tại các huyện, xây dựng mô hình thu gom, xử lý chất thải rắn bằng lò đốt của 
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cụm liên xã; thu gom, vận chuyển, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thuốc th  

y sau sử dụng; chỉ đạo các thôn, xóm xây dựng, sửa đổi các Hương ước, quy ước 

có nội dung bảo vệ môi trường; thực hiện xử lý chất thải y tế theo đ ng quy 

định, ưu tiên xử lý chất thải y tế theo từng cụm; quản lý chặt chẽ chất thải nguy 

hại trên địa bàn, thu h t đ u tư để xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại để 

xử lý CTNH trên địa bàn tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức lập, thực hiện các quy hoạch phải gắn liền với thực hiện các tiêu 

chí môi trường, đặc biệt là quy hoạch các điểm dân cư nông thôn phải thực hiện các 

giải pháp, biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn phù hợp; đ y mạnh xã 

hội hóa nhằm đa dạng hóa nguồn lực bảo vệ môi trường thông qua việc thu h t đ u 

tư ngoài ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường, tăng cường sự tham gia của 

các tổ chức đoàn thể, hợp tác xã, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, giám sát 

công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. 

5. Kiến nghị, đề xuất 

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các tiêu chí môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới nói chung và các mô hình bảo vệ môi trường thuộc phạm vi Đề án 

theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; đề 

nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương 

tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ một số nội dung sau: 

- Tiếp tục hỗ trợ tỉnh Quảng Trị triển khai một số mô hình bảo vệ môi trường 

thuộc phạm vi Đề án theo Quyết định số 712/QĐ-TTg, như: mô hình thu gom, xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt cho cụm xã vùng Lìa, vùng phía bắc của huyện Hướng 

Hóa; mô hình cấp nước tập trung dạng tự chảy cho các xã biên giới, xã đặc biệt khó 

khăn vùng miền n i của huyện Hướng Hóa, Đakrông; mô hình thu gom, xử lý bao 

gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên địa bàn xã Thuận, A Dơi huyện 

Hướng Hóa. 

- C n có cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham 

gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, cũng như quản lý, vận hành các mô 

hình hiện nay tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo. 

- Tăng mức kinh phí phân bổ cho việc thực hiện các mô hình bảo vệ môi 

trường dựa vào cộng đồng; việc xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường tại các xã 

khó khăn, biên giới c n có cơ chế tài chính phù hợp, nhanh gọn so với cơ chế tài 

chính riêng hiện nay. 

- Tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về một số mô hình bảo vệ 

môi trường có hiệu quả của Đề án để các địa phương có cơ sở vận dụng, triển khai. 

- Đề nghị quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn thực hiện các nội dung tiêu chí môi 

trường như: xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho cụm công nghiệp, làng nghề; 



102 

 

xây dựng mô hình thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho cụm xã; xử lý 

các điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở ô nhiễm môi trường công ích. 

- C n tổ chức đánh giá mô hình xã hội hóa bảo vệ môi trường, tuyên truyền, 

truyền thông về bảo vệ môi trường để r t kinh nghiệm và tổ chức học tập mô hình 

có hiệu quả. 

- C n tăng cường tập huấn hướng dẫn điều tra, thực hiện các tiêu chí môi 

trường trong xây dựng nông thôn mới cho địa phương 
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VĂN PHÕNG ĐIỀU PHỐI NTM 

           TỈNH QUẢNG NAM 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƢỜNG TRONG                              

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH QUẢNG NAM 

 

 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Quảng Nam là tỉnh có vùng nông thôn rộng lớn (toàn tỉnh có 18 huyện  thị 

xã  thành phố  trong đó có 6 huyện miền núi c o/9 huyện miền núi  với 200
(12)

 xã 

triển kh i Chương trình MTQG x y dựng nông thôn mới), bước đ u xây dựng 

NTM có nhiều khó khăn, nhất là khu vực miền n i do xuất phát điểm thấp (năm 

2010  khi phát động x y dựng NTM  bình qu n chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn 

củ  toàn tỉnh là 2 61 tiêu chí/xã  có 163 xã đạt dưới 5 tiêu chí  trong đó có 48 xã 

chư  đạt tiêu chí nào). Nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền 

và nhân dân toàn tỉnh, được sự quan tâm hỗ trợ từ Trung ương, sau g n 10 năm 

thực hiện, tỉnh Quảng Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trong 

thực hiện Chương trình NTM. Đến nay, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt 

chu n của toàn tỉnh (200 xã) là 15,51 tiêu chí/xã; đã có 101 xã được công nhận đạt 

chu n NTM, đạt tỷ lệ 50,5%, (nếu không tính 02 xã sáp nhập xã và 01 xã lên thị 

trấn thì số xã đạt chuẩn NTM là 98 xã, đạt tỷ 49%). Phấn đấu đến cuối năm 2020, 

có thêm 20 xã đạt chu n NTM, nâng tổng số xã đạt chu n NTM đến cuối năm 2020 

là 121 xã, đạt tỷ lệ 60,5% tổng số xã; đã có 01 xã đạt chu n nông thôn mới nâng 

cao, 114 thôn được công nhận đạt chu n khu dân cư NTM kiểu mẫu, 106 sản ph m 

OCOP được công nhận (gồm 18 sản phẩm 4 s o và 88 sản phẩm 3 s o). Thị xã 

Điện Bàn và huyện Ph  Ninh đạt chu n NTM năm 2015; thành phố Tam Kỳ đã 

hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Trung ương th m định, xét công nhận thành phố 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019; năm 2020, phấn đấu có thêm 

huyện Duy Xuyên đạt chu n huyện NTM và thành phố Hội An hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng NTM.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƢỜNG TRONG XÂY 

DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

1. Những kết quả đạt đƣợc 

Môi trường có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời sống của con người, 

đối với mọi sinh vật trên trái đất, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội của mọi đất nước, mọi dân tộc và toàn nhân loại. Bảo vệ môi trường 

(BVMT) để phát triển bền vững hiện đang là vấn đề cấp bách trên toàn thế giới, đặc 

                                           
(12)

 Năm 2020, giảm 04 xã so với năm 2019, do có 3 xã thực hiện sắp xếp, sáp nhập xã và 1 xã lên thị trấn. 
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biệt đối với các quốc gia đang phát triển như ở Việt Nam. Những năm qua, hệ 

thống pháp luật về BVMT và hệ thống quản lý môi trường ngày càng được kiện 

toàn; Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về BVMT. 

Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng 

nông mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 

2017-2020 theo Quyết định 712/QĐ-TTg ngày 25/6/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ cũng nhằm mục đích thực hiện tốt hơn cho môi trường hiện nay, góp ph n thực 

hiện tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn vệ sinh thực ph m trong Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã NTM. 

Nhận thức được vấn đề này, tỉnh Quảng Nam rất quan tâm trong việc thực 

hiện công tác BVMT, tỉnh luôn coi BVMT là yêu c u xuyên suốt trong quá trình 

phát triển kinh tế xã hội, BVMT là một trong những mục tiêu cơ bản của phát triển 

bền vững kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ 

đạo, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, cơ chế chính sách, tạo cơ sở pháp lý quan 

trọng để đ y mạnh triển khai thực hiện công tác BVMT kịp thời, hiệu quả như: 

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Chỉ thị số 

48-CT/TU ngày 29/10/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai thực hiện phong trào ―Chống rác thải nhựa‖ trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 

3983/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án quản lý chất 

thải rắn tại các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020; Quyết định số 

2917/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh về Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh uỷ về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 1289/QĐ-

UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào 

―Chống rác thải nhựa‖ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam 

thường xuyên rà soát để điều chỉnh, ban hành mới các cơ chế, chính sách trong 

công tác BVMT để phù hợp với nhu c u phát triển; trong năm 2020, HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách mới để giải quyết các vấn đề 

bức x c về môi trường, như: Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 

của HĐND tỉnh Về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đ u tư khu xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt tập trung tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2030. Quyết định số 1662/QĐ-

UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nhờ các cơ chế chính sách 

này mà nguồn lực từ ngân sách nhà nước đã ưu tiên hơn cho công tác BVMT. 

Riêng việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM được UBND 

tỉnh chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và đạt được một số kết quả nhất định. Hằng năm, 

UBND tỉnh Quảng Nam chi ngân sách nhà nước trên 180 tỷ đồng để thực hiện các 

hoạt động sự nghiệp môi trường, nhờ đó đã góp ph n rất lớn vào thực hiện tiêu chí 

môi trường; đã tích cực tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về 

BVMT, tổ chức các sự kiện, mít tinh hưởng ứng sự kiện ngày Môi trường thế giới 
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(05/6), Tu n lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tổ chức các 

khóa tập huấn, xây dựng các mô hình truyền thông, tổ chức các diễn đàn về 

BVMT… Các hoạt động đã thu h t sự tham gia của người dân trong cộng đồng góp 

ph n nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân trong công tác BVMT 

nông thôn. Bên cạnh việc đ y mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, 

giáo dục, việc xây dựng các mô hình về BVMT cũng được các cấp ủy, chính quyền 

các địa phương đặc biệt coi trọng, tập trung các nguồn lực xây dựng các mô hình 

BVMT cụ thể phù hợp với điều kiện và tập quán của từng địa phương, từng vùng, 

như: Mô hình Câu lạc bộ 3 sạch, giáo dục cộng đồng thực hiện vệ sinh môi trường; 

hỗ trợ xây dựng hố xí; tuyến đường phụ nữ tự quản; nhóm liên gia tự quản; tổ phụ 

nữ thu gom rác; đoạn đường thanh niên tự quản; ngày thứ bảy tình nguyện; ngày 

Chủ nhật xanh; thanh niên tình nguyện BVMT; lắp đặt các bể thu gom, vận chuyển 

và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; phân loại rác thải tại nguồn và hạn chế 

sử dụng chai nhựa, t i ni lông; trồng hoa xóa tụ điểm rác thải,… Thông qua các 

hoạt động nêu trên, ý thức về BVMT của người dân đã được nâng lên, thể hiện rõ 

nét trong mỗi hành động cụ thể như: Vệ sinh nhà cửa, sử dụng nước sạch, giữ gìn 

cảnh quan đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải đ ng nơi quy định, xây dựng nhà 

tiêu hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi đảm 

bảo môi trường, các phong tục, tập quán lạc hậu của bà con vùng đồng bào dân tộc 

đã và đang d n được loại bỏ; các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 

đều được di dời vào các khu, cụm công nghiệp và làng nghề. Bộ mặt nông thôn đã 

có những thay đổi đáng kể, đặc biệt cảnh quan môi trường được cải tạo xanh, sạch, 

đẹp, hài hòa với thiên nhiên, thân thiện với môi trường; gắn kết giữa văn hoá với du 

lịch, giữa bảo tồn và phát triển; các hộ dân đã tích cực cải tạo, nâng cấp đường 

làng, ngõ xóm, cải tạo vườn, hàng rào, trồng cây xanh nơi công cộng. H u hết các 

xã đã xây dựng Đề án thu gom, xử lý rác thải và thành lập các tổ hoặc HTX thu 

gom rác, xử lý rác hoạt động hiệu quả; nhiều xã đã chọn tiêu chí môi trường làm 

khâu đột phá, với mục tiêu xây dựng “Làng không rác” để tạo cảnh quan phục vụ 

phát triển du lịch cộng đồng; người dân địa phương đã linh hoạt trong cách thức 

thực hiện, trước mỗi ngôi nhà của người dân nơi đây đều có những chậu hoa đa 

dạng sắc màu, tô điểm thêm cho những bức bích họa sinh động trên các bức tường 

đ y màu sắc. Điển hình như ở làng cổ Lộc Yên, làng Bích họa Tam Thanh, thôn 

Bến Đền Tây, .... Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng đ y mạnh triển khai xây dựng 

khu dân cư NTM kiểu mẫu, qua đó bộ mặt các khu dân cư ngày càng sáng - xanh - 

sạch - đẹp. 

Nhờ đó, đến nay tỉnh Quảng Nam đã có 132 xã đạt tiêu chí môi trường và an 

toàn thực ph m, chiếm tỷ lệ 64,71%. Góp ph n rất lớn vào kết quả xây dựng NTM 

của tỉnh Quảng Nam. 

2. Một số tồn tại, hạn chế  

- Nhận thức về BVMT của cán bộ quản lý ở một số địa phương, doanh 

nghiệp và cộng đồng còn hạn chế. Tình trạng coi trọng lợi ích kinh tế trước mắt, 
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xem nhẹ công tác BVMT còn xảy ra; thực thi pháp luật về BVMT chưa nghiêm. 

Chưa phát huy đ ng vai trò, trách nhiệm về BVMT; việc phát hiện xử lý vi phạm 

trong công tác BVMT còn chậm, l ng t ng.  

- Vi phạm pháp luật về BVMT ngày càng tinh vi, nghiêm trọng; hệ thống tổ 

chức quản lý chưa đáp ứng được yêu c u nhiệm vụ, bộc lộ nhiều yếu kém trong chỉ 

đạo, điều hành; đội ngũ cán bộ làm công tác BVMT còn thiếu về số lượng, chủ yếu 

là kiêm nhiệm, hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ; việc huy động sức mạnh tổng 

hợp của cộng đồng và vai trò giám sát thực thi pháp luật của các tổ chức chính trị - 

xã hội về BVMT còn hạn chế. 

- Nguồn lực đ u tư cho BVMT còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu c u; quản lý 

chi sự nghiệp BVMT một số nơi còn chưa hiệu quả, phân bố còn dàn trải; xã hội 

hóa nguồn lực BVMT chưa có cơ chế chính sách phù hợp để huy động nguồn lực 

cho BVMT; ít doanh nghiệp đ u tư ở lĩnh vực này. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI 

TRƢỜNG THỜI GIAN ĐẾN  

1. Đ y mạnh công tác truyền thông, thong tin tuyên truyền, vận động nhân 

dân thực hiện nếp sống văn hóa, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về 

BVMT nói chung và BVMT trong xây dựng NTM nói riêng, như: Truyền thông 

trên các kênh thông tin (báo, đài, cổng TTĐT,…), mở các lớp tập huấn, tuyên 

truyền phổ biến về pháp luật; phát động tổ chức các hoạt động hưởng ứng các 

ngày lễ lớn (như: Ngày đ  dạng sinh học  ngày môi trường thế giới  chiến dịch 

làm cho thế giới sạch hơn  tuần lễ quốc gi  nước sạch và vệ vinh môi trường 

nông thôn,...); treo băng rôn, pa nô, apphich tuyên truyền về chủ đề môi trường 

trên các tuyến đường, các khu dân cư để vận động nhân dân thực hiện nếp sống 

văn hóa và tự giác bảo vệ môi trường; triển khai nội dung tuyên truyền phổ biến 

pháp luật về BVMT đến từng người dân. Tiếp tục thực hiện các mô hình quản lý 

BVMT như:“Khu d n cư thực hiện hài hò  xó  đói giảm nghèo và B MT , các 

mô hình phụ nữ với công tác BVMT, mô hình xây dựng gia đình “5 không 3 

sạch ; mô hình Cựu Chiến binh tự quản BVMT ở thôn, khối phố; mô hình tự 

quản bảo vệ cây xanh đường phố, đường làng; mô hình thu gom rác thải tập 

trung, mô hình Hội CCB tự quản trên đồng ruộng, mô hình giảm thiểu t i 

nilon… nhằm gắn tuyên truyền trách nhiệm BVMT với xây dựng NTM trên địa 

bàn để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng chung tay BVMT, hoàn thành tiêu 

chí môi trường trong xây dựng NTM. 

2. Thực hiện hiệu quả Đề án quản lý chất thải rắn tại các vùng nông thôn trên 

địa bàn tỉnh; quy hoạch khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung. Tăng cường 

quản lý, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường; chỉ đạo làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, tổ chức dọn vệ sinh định 

kỳ hằng tháng trong khu dân cư; khuyến khích và vận động từng hộ gia đình khôi 

phục lại việc trồng hàng rào xanh, bằng các loại cây, như: Chè tàu, dâm bụt, phi 
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lao... tạo cảnh quan ―sáng, xanh, sạch, đẹp‖ ở từng khu dân cư; chỉ đạo phát triển 

và nhân rộng các mô hình đường hoa - cây xanh, từ việc nhân rộng các khu dân cư 

NTM kiểu mẫu đã được công nhận. 

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT, từng bước kiện 

toàn lại hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT cấp tỉnh, huyện và xã 

theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp, nhất là ở cấp huyện, xã. Vận động người 

sản xuất và người tiêu dùng nâng cao nhận thức trách nhiệm về BVMT; thực hiện 

nghiêm các quy định của pháp luật về BVMT. 

4. Yêu c u các cấp, các ngành triển khai các biện pháp cấp bách nhằm giảm 

thiểu và tiến tới ngăn chặn hoạt động làm gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường 

trong các lĩnh vực nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường áp 

dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến, sản xuất có trách nhiệm, từng bước 

giảm thiểu sử dụng thuốc BVTV, tuân thủ các yêu c u kỹ thuật khi sử dụng thuốc 

BVTV. Đ y mạnh việc phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông 

nghiệp công nghệ cao. Trong lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản c n ch  trọng 

công tác quy hoạch sản xuất chế biến; giải pháp xử lý nước thải bằng biogas c n 

được khuyến cáo rộng rãi; đ u tư khoa học công nghệ chế biến sạch…; xây dựng 

và triển khai các chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi ―sạch‖, hỗ trợ xây 

dựng các công trình xử lý chất thải chăn nuôi. Điều chỉnh quy hoạch chăn nuôi 

cho phù hợp với thực tế và đ y mạnh quản lý nhà nước về môi trường trong chăn 

nuôi. Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ nhằm BVMT trong chăn nuôi. Trong sản xuất nông nghiệp, c n 

tuyên truyền và hướng dẫn người dân hạn chế sử dụng thuốc BVTV, thu gom vỏ 

bao đ ng nơi quy định để xử lý. Tăng cường sử dụng phân xanh, phân hữu cơ đã 

qua xử lý tại chỗ kết hợp với phân hoá học, không dùng phân tươi bón trực tiếp 

cho cây trồng. 

5. Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn các 

chính sách ưu đãi về đất đai, về vốn, về thuế, về tín dụng cho các hoạt động 

BVMT. Xây dựng và thực hiện các mô hình hợp tác công tư, nhà nước và nhân dân 

cùng làm trong BVMT nông thôn. Khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác 

xã đ u tư xử lý rác thải, nước thải khu vực dân cư. 

6. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác BVMT trong nông nghiệp, 

nông thôn; các khâu từ xét duyệt, th m định đến triển khai thực hiện và vận hành 

dự án phải tiến hành rà soát, báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhất là các dự 

án lớn có nguy cơ cao tác động xấu đến môi trường để có biện pháp điều chỉnh kịp 

thời. Nâng cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính 

trị - xã hội và cộng đồng dân cư đối với các hoạt động BVMT. 

7. Đ y mạnh triển khai thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô 

hình BVMT trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo 

theo hướng xã hội hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 



108 

 

712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 đến cuối năm 2020, trên cơ sở đó tổng kết để đề xuất 

các mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2021-2025. 

8. Dành nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để triển khai, nhân rộng một 

số mô hình BVMT như: Mô hình quản lý tổng hợp chất thải rắn nông thôn trong 

xây dựng NTM; mô hình quản lý và xử lý rác thải hiện đại dựa trên nguyên lý thu 

hồi, tái sử dụng bằng công nghệ sinh học trong xây dựng NTM; mô hình phân loại 

và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình bằng các hố rác di động; mô hình sử dụng chế 

ph m vi sinh vật trong việc xử lý phân xanh, phế phụ ph m nông nghiệp để làm 

phân bón và hạn chế sâu, bệnh hại cho cây trồng; ứng dụng công nghệ Biogas để 

xử lý chất thải tại các khu chăn nuôi tập trung của tỉnh Quảng Nam. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: 

1. Kính đề nghị Trung ương xem xét tiếp tục thực hiện Đề án 712 trong giai 

đoạn 2021-2025, trong đó c n chỉ đạo triển khai xây dựng và thực hiện các mô hình 

hợp tác công tư, nhà nước và nhân dân cùng làm trong BVMT nông thôn; có giải 

pháp để triển khai phân loại rác thải tại nguồn trong Đề án này ở giai đoạn 2021-

2025 để thống nhất trong cả nước. Tăng nguồn vốn thực hiện cho Đề án 712 trong 

giai đoạn 2021-2025. 

2. Tiếp tục duy trì cơ chế hỗ trợ tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia cấp 

nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trong đó c n nâng mức hỗ trợ cho phù 

hợp với từng đối tượng. 

3. Kính đề nghị Trung ương có cơ chế, chính sách để th c đ y mạnh mẽ hơn 

các phong trào BVMT nông thôn trong nhân dân, đặc biệt phát huy mạnh mẽ vai 

trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi chính phủ, của cộng đồng 

trong việc thực hiện, giám sát và thực thi các quy định pháp luật về BVMT nông 

thôn.  

4. Nghiên cứu bổ sung chỉ tiêu ―Tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại 

nguồn và tham gia hạn chế rác thải nhựa‖ vào tiêu chí môi trường và an toàn thực 

ph m trong Bộ tiêu chí Quốc gia NTM giai đoạn 2021-2025. 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

           TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƢỜNG TRONG                              

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

Nông nghiệp, nông thôn và nông dân có vai trò to lớn trong quá trình lịch sử 

hình thành quốc gia, dân tộc và trong sự nghiệp đấu trang giành độc lập, xây dựng 

và Bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết về phát 

triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân. Trực tiếp nhất và toàn diện nhất là 

Nghị quyết 26-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, 

trong đó có nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bao gồm nhiều nội 

dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và hệ thống chính 

trị cơ sở. Mục tiêu cuối cùng của chương trình là nâng cao đời sống vật chất và tinh 

th n của người dân sống ở khu vực nông thôn.  

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, qua quá trình triển khai thực hiện đã đạt 

được nhiều kết quả khả quan. Với 09 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố, 

04 thị xã và 04 huyện) và 91 đơn vị hành chính cấp xã (42 xã, 45 phường, 04 thị 

trấn); Dân số 2.163.643 người (trong đó, dân số nông thôn là 472.369 người, 

chiếm 21,83%); lao động nông nghiệp chiếm 20,77% trong cơ cấu lao động chung 

của tỉnh.  

Sau quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, đến nay kết cấu hạ t ng kinh tế-xã hội nông thôn đạt được như: 

100% số xã đạt chu n y tế; 100% nhà đạt chu n theo quy định Bộ xây dựng, không 

còn nhà tạm, nhà dột nát; 100% mạng lưới viễn thông được đ u tư cải thiện, nâng 

cao chất lượng và mở rộng đến các ấp; 100% số ấp sử dụng điện thoại di động, cố 

định không dây và truy cập internet bằng nhiều hình thức; 100% xã đều có nhà văn 

hóa ấp đạt tiêu chí; 66,3% trường học đạt chu n quốc gia; Hạ t ng thương mại 

nông thôn được đ u tư xây dựng đáp ứng nhu c u mua bán trao đổi hàng hóa ở 

nông thôn; Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đến cuối năm 2019 đạt 75%; Thu 

nhập bình quân đ u người ở nông thôn năm 2019 đạt 60 triệu đồng/người/năm. Đến 

cuối năm 2019, toàn tỉnh có: 3.806 hộ nghèo trên tổng số 290.652 hộ nhân dân của 

tỉnh, chiếm tỷ lệ 1,31 % (theo tiêu chí hộ nghèo của tỉnh).  

 Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của Ủy ban 

MTTQVN, các tổ chức đoàn thể và các Sở, ban ngành của tỉnh trong quá trình triển 

khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới, bằng các hình thức như thành lập 

Đoàn kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn xã tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong 

việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, tổ chức các lớp tập huấn hướng 
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dẫn về công tác xây dựng nông thôn mới. Nội dung, kế hoạch xây dựng nông thôn 

mới được đưa vào Nghị quyết của đảng ủy cấp huyện, xã. Đảng ủy các cấp luôn 

quán triệt sâu sát các văn bản của cấp trên, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục 

sâu rộng về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán 

bộ, đảng viên và qu n ch ng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và tự giác tham 

gia hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, góp ph n xây dựng xã hội dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  

Được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong tỉnh và đội ngũ cán bộ đoàn 

kết tích cực trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và các tiêu chí, chỉ 

tiêu nông thôn mới theo từng giai đoạn. Nhân dân tỉnh Bình Dương có truyền thống 

c n cù, sáng tạo, chịu khó học hỏi, có tư tưởng đổi mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

để có giá trị gia tăng cao. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, đảm bảo an 

ninh trật tự, xây dựng nền quốc phòng vững chắc.  

Kết quả thực hiện chương trình trong giai đoạn 2016-2020, đến nay cơ bản 

đã hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch số 975/KH-UBND ngày 

21/3/2017 của UBND tỉnh đã đề ra như: đến cuối năm 2018, 100% số xã đạt 

chu n nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2016-2020. Số đơn vị cấp huyện đạt chu n nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới có 3 huyện, thị  gồm: Huyện D u Tiếng đạt chu n nông 

thôn mới năm 2015; Thị xã Tân Uyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới năm 2016; Thị xã Bến Cát hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

năm 2018. Còn lại 03 huyện gồm: Ph  Giáo; Bắc Tân Uyên và huyện Bàu Bàng 

đã hoàn chỉnh hồ sơ huyện đạt chu n nông thôn mới đã trình Hội đồng th m 

định Trung ương.  

Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu c u phát triển sản 

xuất và nâng cao đời sống của người dân ở nông thôn: giao thông, điện, nước sinh 

hoạt, trường học, trạm y tế xã và ph c lợi xã hội khác. Tạo điều kiện cho người dân 

nông thôn tiếp cận nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp, có hiệu quả gắn 

với việc làm ổn định cho nhân dân; tăng thu nhập và cải thiện mức sống cho người 

dân ở nông thôn, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Ngoài ra, để tạo 

động lực, hỗ trợ cho các địa phương trong việc thực hiện chương trình xây dựng 

nông thôn mới, Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND 

ngày 17/8/2015 về chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương. 

Thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương trong thời gian qua là nhờ vào công tác chỉ đạo, điều hành thực 

hiện chương trình. Ban chỉ đạo luôn phát huy trí tuệ tập thể, đặc biệt đề cao vai trò 

của người đứng đ u và luôn phát huy tính dân chủ. Mỗi cán bộ từ cấp tỉnh đến 

huyện, xã, từ Mặt trận và các đoàn thể đến người dân ai cũng là những tuyên truyền 

viên cho phong trào xây dựng nông thôn mới. Thông qua công tác kiểm tra, giám 
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sát của các cấp, ngành đã có những chuyển biến tích cực trong điều hành, quản lý 

thực hiện chương trình. 

Xác định xây dựng nông thôn mới theo phương châm ―Phát huy v i trò chủ 

thể củ  cộng đồng d n cư là chính  Nhà nước chỉ đóng v i trò định hướng  b n 

hành các tiêu chí và các chính sách hướng dẫn   Ban chỉ đạo các huyện, Ban quản 

lý các xã vận động nhân dân góp vốn xây dựng nông thôn mới trên tinh th n tự 

nguyện. Phương châm vận động là công khai, minh bạch, có thể đóng góp nhiều 

đợt tùy theo khả năng kinh tế của từng hộ gia đình, nguồn vốn vận động chính 

quyền địa phương không cất giữ, không làm thay mà giao cho cộng đồng dân cư 

các ấp quản lý, tổ chức thi công, tự giám sát do đó có sự đoàn kết, thống nhất cao 

trong cộng đồng dân cư.  

- Hệ thống văn bản triển khai hướng dẫn thực hiện Chương trình được ban 

hành kịp thời, tạo thuận lợi trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn 

mới. Ngoài ra, Ban chỉ đạo tỉnh đã tham mưu ban hành trên 250 văn bản chỉ đạo 

điều hành; các sở, ban ngành tham mưu trên 100 văn bản hướng dẫn tổ chức thực 

hiện và các huyện, thị  xã ban hành g n 300 văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện.  

Xây dựng đồng bộ hệ thống bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình: Mô hình tổ 

chức bộ máy chỉ đạo Chương trình từ cấp tỉnh đến xã, thôn; kiện toàn bộ máy giúp 

việc cho Ban chỉ đạo các cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối các cấp. 

Về thực hiện tiêu chí môi trƣờng: nhìn chung công tác bảo vệ môi trường 

nông thôn đã có bước đột phá lớn, nhất là vấn đề xử lý rác thải khu dân cư và cảnh 

quan môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp-sáng. H u hết các huyện, thị đều đã 

triển khai thực hiện các tuyến đường hoa, tuyến đường kiểu mẫu không có rác. Rác 

thải ở địa bàn nông thôn đều được thu gom, xử lý, từng bước giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường. 

Chất thải rắn trên địa bàn (rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp) được tổ 

chức thu gom và đưa về bãi rác tập trung để xử lý hàng ngày không gây ô nhiễm 

môi trường. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 96% và được thu gom và vận chuyển 

đến khu liên hợp xử lý CTR Nam Bình Dương để xử lý. Nước thải sinh hoạt nông 

thôn có lưu lượng nước thải sinh hoạt nhỏ và phân tán trên diện tích rộng do vậy xử 

lý theo hình thức cục bộ tại từng công trình bằng bể tự hoại có vật liệu lọc sau đó 

chảy theo hào thấm dùng để tưới cây và thoát chung với hệ thống nước mưa. Nước 

thải công nghiệp được xử lý tập trung đạt quy chu n môi trường QCVN 24-

2009/BTNMT cột A trước khi xả ra môi trường. Nước thải sau khi xử lý được lưu 

trữ tại hồ đệm tiếp tục xử lý và tận dụng làm nguồn nước tưới cây và dự phòng 

chữa cháy. 

Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,9%, tỷ lệ sử dụng nước sạch ở 

nông thôn đạt 75%. 
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100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo 

quy định về bảo vệ môi trường. 

Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 

3 sạch đạt trên 95%, tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh 

môi trường đạt trên 80%, 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

ph m tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực ph m. 

Một số giải pháp thực hiện tiêu chí môi trƣờng trong thời gian tới 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thu gom rác thải đ u tư cơ sở vật chất, phương 

tiện, nhân lực và t n suất thu gom để đảm bảo thu gom rác được triệt để, không để 

tồn đọng rác gây ảnh hưởng tới môi trường và cộng đồng dân cư. Sử dụng kinh phí 

sự nghiệp môi trường để hỗ trợ thu gom rác, bố trí các thùng rác lớn để tập kết rác 

ở những khu vực tập trung dân cư đông đ c. 

- Tập trung đ y mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa, 

t m quan trọng của việc sử dụng nguồn nước sạch. Xã hội hóa trong đ u tư hệ 

thống cung cấp nước sạch trên địa bàn. Nâng cấp và mở rộng mạng lưới cung cấp 

nước sạch tại những vùng trọng điểm, khu vực đông dân cư; nâng cao chất lượng 

hiệu quả hoạt động của các công trình cấp nước sạch, vận động nhân dân đăng ký 

sử dụng nước sạch. 

- Duy trì diện tích đất lâm nghiệp và đất trồng cây lâu năm, trồng thêm cây 

xanh trên các tuyến đường, trong các khu dân cư, khu tái định cư, vận động nhân 

dân trồng cây phân tán. 

- Kiểm tra và rà soát lại toàn bộ các khu cụm công nghiệp, các đơn vị cho 

thuê nhà xưởng sản xuất đã đi vào hoạt động để yêu c u xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải tập trung, đảm bảo đủ điều kiện đấu nối vào hạ t ng thoát nước của 

huyện, thị xã, thành phố và tiến tới thực hiện đ u tư xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải tập trung tại các xã - phường trọng điểm. 

- Tiếp tục đ y mạnh công tác kiểm tra, thanh tra sau th m định cam kết bảo 

vệ môi trường đối với các đơn vị sản xuất – kinh doanh, đặc biệt các cơ sở có dấu 

hiệu gây ô nhiễm môi trường, các đơn vị đang hoạt động nhưng chưa đ u tư hệ 

thống xử lý chất thải đ ng quy định hoặc đã có hành vi vi phạm về bảo vệ môi 

trường... để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, không để xảy ra khiếu 

nại, khiếu kiện đông người. 

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về môi trường; nâng cao 

trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở các cấp. 

Tăng cường triển khai, đồng bộ hóa các giải pháp về quản lý bảo vệ môi trường, 

từng bước xây dựng ý thức tổ chức phân loại, thu gom, xử lý có hiệu quả các loại 

chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Duy trì thường xuyên việc nạo vét khơi thông 

các tuyến thoát nước, kênh, mương, khe, rạch, suối trên địa bàn. 
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Vận động, khuyến khích hộ gia đình, cá nhân kịp thời phản ánh các trường 

hợp gây ô nhiễm môi trường, cùng chính quyền địa phương giám sát các trường 

hợp đã bị xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường.  

 - Ứng dụng công nghệ thông tin và các tiến bộ khoa học công nghệ vào công 

tác quản lý môi trường. Khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh đ u tư đổi 

mới công nghệ, áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường (công nghệ sạch, 

công nghệ tái chế, tái sử dụng chất thải, tiết kiệm tài nguyên...). Hạn chế tối đa việc 

đ u tư bên ngoài các khu, cụm công nghiệp, các ngành công nghiệp sử dụng nhiều 

nguyên liệu, năng lượng, tài nguyên và có nguy cơ ô nhiễm cao. 
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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

           TỈNH SÓC TRĂNG 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƢỜNG TRONG                              

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH SÓC TRĂNG 

 

Ngay từ đ u triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, tỉnh Sóc Trăng đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) các cấp (tỉnh, 

huyện, xã); bộ máy gi p việc BCĐ, cấp tỉnh thành lập Văn phòng điều phối, cấp 

huyện, thị xã thành lập Tổ chuyên viên. Bộ máy chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia được thành lập đồng bộ. Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

BCĐ đã ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý điều hành, hướng dẫn kịp thời, đã 

gi p công tác triển khai, thực hiện chương trình ngày càng hiệu quả. 

Trong xây dựng nông thôn mới tiêu chí môi trường được tỉnh xác định là một 

trong những tiêu chí quan trọng, có ý nghĩa th c đ y phát triển kinh tế - xã hội và 

nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Thời gian qua, ngành tài nguyên và 

môi trường cùng với các ngành, các cấp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để đảm 

bảo điều kiện vệ môi trường, xây dựng cảnh quang môi trường xanh – sạch – đẹp. 

Ngành tài nguyên và môi trường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, 

đoàn thể trong tỉnh và địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền chính sách, 

pháp luật về bảo vệ môi trường thông qua các hình thức như tập huấn, hội thảo, tọa 

đàm, sinh hoạt chuyên đề lồng ghép trong các hoạt động của hội; các hội thi về bảo 

vệ môi trường; tổ chức mit tinh hưởng ứng các sự kiện, ngày lễ về môi trường; 

nhân rộng, duy trì các mô hình về bảo vệ môi trường, những mô hình điển hình 

như: mô hình ủ phân hữu cơ vi sinh từ rác và phế ph m nông hộ của Hội Nông dân; 

các câu lạc bộ Phụ nữ bảo vệ môi trường của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; mô hình 

thu gom, sử dụng nước mưa; mô hình ―Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm 

nghèo và bảo vệ môi trường‖; mô hình ―KDC tự quản bảo vệ môi trường‖ của Ủy 

ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; mô hình thắp sáng đường quê, mô 

hình nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng nhà thu gom rác thải nhựa trong 

trường học của Đoàn Thanh niên,…. đã góp ph n không nhỏ thực hiện tiêu chí môi 

trường trong xây dựng NTM trên địa bàn các xã nông thôn mới. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phối hợp với địa phương tổ chức các 

hoạt động thiết thực như: tổ chức lễ ra quân ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy 

tình nguyện để thu gom rác thải, vớt rác, ―Trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường‖, 

―Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng‖, ―Tuyến đường nông 

thôn mới kiểu mẫu‖ tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tiêu chí 

môi trường trong xây dựng nông thôn mới.  
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Nhằm bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng xử lý chất thải rắn không triệt 

để, năm 2013 tỉnh đã triển khai thí điểm các mô hình xử lý chất thải rắn như: mô 

hình lò đốt rác sinh hoạt cấp huyện, cấp xã (đã đ u tư xây dựng bãi xử lý rác xã 

Tân Thạnh, huyện Long Ph  và bãi rác xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành); năm 

2014 đ u tư Lò đốt rác tại Bãi rác xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, (công suất lò đốt 

là 12 tấn/ngày). năm 2017 tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đ u tư lò đốt rác tại Bãi rác xã 

Long Hưng, huyện Mỹ T  (công suất lò đốt rác 600kg/giờ) và Lò đốt rác cấp huyện 

tại bãi rác Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách (công suất lò đốt rác 600kg/giờ), các thiết bị 

đ u đ u tư đảm bảo đáp ứng đặc tính kỹ thuật theo quy định của lò đốt chất thải 

CNC600-ST và đáp ứng theo yêu c u của quy chu n QCVN 61-MT:2016/BTNMT 

Quy chu n kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt. Các lò đốt rác đi vào 

hoạt động đã góp ph n giải quyết khó khăn cho địa phương, xử lý hết lượng rác 

phát sinh, tuy nhiên các lò đốt thường hư hỏng phải khắc phục sửa chữa, chưa tận 

thu được để phát điện. 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 

16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi 

trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật 

sau sử dụng, năm 2017 tỉnh thực hiện mô hình bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ 

thực vật sau sử dụng tại xã Trường Khánh, huyện Long Ph , đánh giá r t kinh 

nghiệm, năm 2018 triển khai lắp đặt bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau 

sử dụng trên địa bàn huyện Mỹ T  (10 bể), năm 2019 lắp đặt bể thu gom bao gói 

thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên (06 bể), qua đó 

tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu gom bao, bỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật 

sau sử dụng đ ng quy định. Ngoài ra ngành nông nghiệp đã phối hợp với các nhà 

cung cấp thuốc bảo vệ thực vật xây dựng các bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực 

vật nhưng số lượng còn ít chưa đáp ứng nhu c u của người dân; phối hợp với Công 

ty TNHH Thương mại Tân Thành và Công ty Cổ ph n Tập đoàn Lộc Trời thu gom, 

tiêu hủy tại Nhà máy xi măng Holcim Việt Nam. 

Chất thải rắn y tế được xử lý theo mô hình Cụm (theo Kế hoạch số 42/KH-

UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về công tác thu gom vận 

chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020 và 

định hướng đến năm 2025): ba Cụm xử lý chất thải y tế đã đ u tư xây dựng hoàn 

thành vào cuối năm 2018 và đi vào vận hành, xử lý theo công nghệ hấp ước (hấp 

tiệt trùng) kết hợp với cắt nhỏ chất thải. 

+ Cụm 1: hệ thống xử lý  chất thải nguy hại được đ u tư 2 máy hấp rác có 

công suất 35-60 kg/giờ, một xe tải 1,25 tấn. Đặt tại Bệnh viện Chuyên khoa Sản 

Nhi tỉnh Sóc Trăng, thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm cho các cơ sở 

y tế trên địa bàn  Thành phố Sóc Trăng và các huyện Kế Sách, Châu Thành, Long 

Ph . Mỹ Xuyên, Mỹ T . 
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+ Cụm 2: hệ thống xử lý  chất thải nguy hại được đ u tư 1 máy hấp rác có 

công suất 20-30 kg/giờ, một xe tải 0,65 tấn , Đặt tại Trung tâm Y tế huyện Ngã 

Năm, thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm cho các cơ sở y tế trên địa 

bàn huyện Ngã Năm, Thạnh Trị và Mỹ T . 

+ Cụm 3: hệ thống xử lý  chất thải nguy hại được đ u tư 1 máy hấp rác có 

công suất 20-30 kg/giờ, một xe tải 0,65 tấn , Đặt tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Châu, thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm cho các cơ sở y tế trên địa 

bàn huyện Vĩnh Châu, Tr n Đề , Cù Lao Dung, Mỹ Xuyên. 

Ngoài ra, tỉnh đã đ u tư mô hình hệ thống xử lý nước thải y tế cho các Trạm Y 

tế xã; mô hình xử lý khí thải lò h m than tại xã Xuân Hòa; công trình kho chứa bao 

gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng 

bộ phong trào ―Chống rác thải nhựa‖ nhằm hạn chế việc vứt rác thải bừa bãi, hạn 

chế sử dụng t i ni lông khó phân hủy; thu gom, xử lý chất thải theo quy định, hạn 

chế ô nhiễm; hỗ trợ địa phương cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường các tuyến 

kênh, mương bị ô nhiễm, khai thông cống rãnh. 

 Các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp 

thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực môi trường, thu gom xử lý chất thải 

phát sinh theo đ ng quy định; các cơ sở sản xuất – kinh doanh, dịch vụ đa số đều 

thực hiện thủ tục trình cơ quan chuyên môn cấp phép trong quá trình hoạt động, các 

cơ sở đã nghiêm t c thực hiện các nội dung đã cam kết; nước thải, chất thải rắn 

được thu gom, phân loại và xử lý theo đ ng quy định. Tuy nhiên, chất lượng 

nước thải sau xử lý không ổn định, còn vượt quy chu n. 

Đến nay, tỉnh Sóc Trăng có 02 huyện được công nhận đạt chu n nông thôn 

mới (huyện Mỹ Xuyên đạt chu n nông thôn mới và thị xã Ngã Năm hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới); có 47/80 xã được công nhận xã nông thôn mới. 

 Qua quá trình xây dựng nông thôn mới, tình hình vệ sinh môi trường trên địa 

bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, nhiều địa điểm thực hiện chưa tốt trước đây đã 

được địa phương quan tâm chỉ đạo xử lý dứt điểm, ý thức công chức, viên chức, người 

dân từng bước được nâng lên, một số nơi người dân tự chủ động, vận động cùng nhau 

dọn dẹp, làm sạch vệ sinh khu vực xung quanh nơi ở, vỉa hè... nhiều tuyến đường 

nông thôn đã được người dân trồng cây xanh, hoa kiểng, góp ph n cải thiện cảnh 

quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. 

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể duy 

trì, nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường; chủ động xử lý, cải tạo khắc phục ô 

nhiễm môi trường, góp ph n nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên 

địa bàn tỉnh. 
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CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI VIỆT 

 

CHĂN NUÔI GÀ KHÉP KÍN VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐỂ                                     

XỬ LÝ PHÂN GÀ THÀNH PHÂN BÓN HỮU CƠ 

 

 

Trong những năm g n đây, lĩnh vực chăn nuôi gia c m đã có nhiều phát 

triển vượt bậc. Những mô hình chăn nuôi phân tán, quy mô nhỏ phát triển thành 

mô hình chăn nuôi tập trung với quy mô lớn áp dụng công nghệ hiện đại tăng năng 

suất và chất lượng sản ph m, nâng cao lợi nhuận. Theo thông tin từ Cục Chăn 

Nuôi, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, số đ u gia c m tăng bình quân 

mỗi năm trên 6%, tổng sản lượng thịt hơi của gia c m đạt trên 1 triệu tấn, trứng đạt 

trên 11 tỷ quả. Chăn nuôi gia c m ở nhiều tỉnh thành đã trở thành nghành nghề sản 

xuất chính trong sản xuất nông nghiệp, góp ph n thay đổi nhanh chóng cơ cấu các 

nghành sản xuất trong nông nghiệp ở Việt Nam. 

Cùng với sự phát triển của lĩnh vực chăn nuôi gia c m thì quy trình xử lý 

nguồn chất thải từ gia c m là một yếu tố quan trọng tất yếu nhằm đảm bảo vệ 

sinh an toàn cho trang trại nói riêng và cho môi trường nói chung. Bên cạnh đó 

tận dụng nguồn chất thải từ phân gà để sản xuất thành phân bón hữu cơ cho cây 

trồng là một hướng xử lý toàn diện , tận dụng chất thải áp dụng công nghệ cao tạo 

nên giá trị gia tăng cho nghành chăn nuôi gia c m. Quan trọng nhất là tạo nên 

một nền nông nghiệp vững mạnh phát triển một cách bền vững kết nối từ chăn 

nuôi và trồng trọt. 

Trang Trại Việt với hơn 10 năm nghiên cứu và phát triển công nghệ đã 

thành công trong việc chế tạo xây dựng mô hình chăn nuôi gà khép kín hiện đại 

và công nghệ xử lý phân gà thành phân bón hữu cơ trong vòng 48 tiếng. 

1. Chăn Nuôi Gà Khép Kín 

Công nghệ chăn nuôi gà khép kín của Trang Trại Việt sử dụng công nghệ 

―Trại gà lạnh‖ là quy trình chăn nuôi trong điều kiện cách ly hoàn toàn bên ngoài 

với các công nghệ chính sau: 

1.1. Công Ngh  Trại gà lạnh 

- Hệ thống làm mát: Tạo ra độ mát trong trại nuôi từ 26
o
C-30

o
C, và có thể 

điều khiển được tốc độ gió từ 1-4m/s 

-Hệ thống làm mát sử dụng phương pháp trao đổi nhiệt đối lưu và sẽ làm 

cho không khí trong chuồng nuôi luôn mới giàu oxy. 

- Để luân chuyển không khí, vừa tạo sự thông thoáng vừa làm khô phân và 

lớp đệm, ức chế được quá trình hoạt động của vi khu n yếm khí (Không tạo ra 
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mùi hôi thối). Mỗi trại gà được bố trí 10 quạt h t gió, lưu lượng tối đa đạt 

50.000m
3
/h. 

- "Khí hậu" trong trại chăn nuôi được vận hành bằng cảm ứng nhiệt. Tùy 

theo từng độ tuổi của con gà, người quản lý trại sẽ nhập nhiệt độ thích hợp vào 

hệ thống. Dù nhiệt độ bên ngoài có thay đổi, tăng hay giảm, hệ thống cảm ứng sẽ 

tự động điều chỉnh máy để đảm bảo nhiệt độ bên trong không thay đổi. 

- Hệ thống sưởi: Thông qua hệ thống gia nhiệt gián tiếp, tạo môi trường  m 

gà thuận lợi nhất, đảm bảo thông thoáng chuồng trại trong quá trình  m gà. 

1.2. H  thống ăn-uống tự động 

- Theo quy hoạch trại xây theo quy cách 15 x100 m, kiểu chuồng kín hoàn 

toàn tự động, nuôi khoảng 15000 con gà; mật độ gà là 15 con/m2. 

- Hệ thống máng ăn tự động là 4 hàng, hệ thống máng uống tự động là 5 

hàng, si-lô chứa thức ăn thể tích 9 tấn là 1 bồn. 

- Gà được nuôi từ một ngày tuổi cho đến khi xuất chuồng, có hệ thống nước 

và pha thuốc tự động theo nồng độ thích hợp của từng tuổi gà, gi p gà uống nước 

dễ dàng, và luôn giữ được chuồng nuôi khô ráo. 

- Nước sẽ chảy theo hệ thống ống dẫn đưa vào bên trong chuồng qua 1.404 

n m uống; trung bình mỗi n m cung cấp nước cho 12 con gà. 

Lợi ích và khác biệt của việc sử dụng công nghệ Trại Gà Lạnh của Trang 

Trại Việt so với trại gà thông thường 
 

Công Nghệ Trại Gà Lạnh của 

Trang Trại Việt 

Trại Gà Thông Thường 

 
- Năng suất cao hơn trên cùng một diện 

tích sàn nuôi (12 -15 con/ m2) 

- Kiểm soát được môi trường chăn nuôi 

tốt, cách ly hoàn toàn bên ngoài nên 

hạn chế tối đa dịch bệnh 

- Xử lý triệt để và tái xử dụng chất thải 

rắn thành phân gà hữu cơ, có chất 

lượng dinh dưỡng cao. 

- Không ô nhiễm môi trường và không 

có mùi hôi 

- Chi phí nhân công chăn nuôi thấp, áp 

dụng tự động hoá 

- Giá thành sản ph m thấp 

 
- Năng suất nuôi thấp (tối đa 5 con/ m2) 

- Môi trường chăn nuôi hở, không kiểm 

soát, không cách ly được vật chủ mang 

m m bệnh như: ruồi 

- Chất lượng phân gà không kiểm soát 

được môi trường, bị phân huỷ một ph n 

trong quá trình chăn nuôi, nên chất 

lượng chất thải thu được thấp. 

- Gây ô nhiễm môi trường qua chất thải 

rắn và mùi hôi 

- Chi phí nhân công cao 

- Giá thành sản ph m cao 
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 2. Giải pháp công nghệ để xử lý phân gà thành phân bón hữu cơ 

Giải pháp công nghệ để xử lý phân gà độc quyền bằng nhiệt trong 48 tiếng 

của Trang Trại Việt bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn một là xử lý phân gà từ lớp 

đệm (làm từ trấu) trong hệ thống trại gà lạnh khép kín và giai đoạn hai là quy trình 

sản xuất chất thải rắn từ phân gà và xác gà thành phân gà hữu cơ công nghệ cao. 

2.1. Giai đoạn xử lý phân gà bằng lớp đ m 

Với số lượng 174 trại gà Japfa, 12 trại gà của công ty và 39 trại gà của cá 

nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, công ty Trang Trại Việt tham gia kỹ thuật từ giai 

đoạn xử lý chuồng, trải lớp trấu, xử lý vi sinh và kỹ thuật chăm sóc gà nuôi cho 

đến vệ sinh chuồng trại nhằm thu được lớp đệm lót chuồng không nhiễm khu n 

bệnh theo công nghệ trại gà lạnh. 

- Sau khi rửa chuồng , sát khu n nền chuồng sạch, tiến hành rải một lớp trấu 

mỏng từ 8-10cm. 

- Thả gà nuôi trên lớp trấu. Hệ thống quạt tạo tốc độ gió từ 1-4m/s, làm cho 

phân khô. 

- Mỗi ngày ta đảo nhẹ lớp trấu để phân gà thải ra được trộn lẫn trong lớp 

trấu này. 

- Do phân được làm khô với tốc độ gió nên phân khô đạt độ  m <30% và 

luôn tiếp xúc với oxi trong không khí nên các vi khu n yếm khí không hoạt động 

được. 

- Thông thường lượng đạm tồn dư (do gà không hấp thu được, gà ăn cám 

công nghiệp chỉ hấp thu được khoảng 60% dinh dưỡng trong cám nên trong phân 

gà còn thải ra rất nhiều đạm) trong điều kiện  m cao và yếm khí, sẽ chuyển thành 

CH4, H2S, NH3 tạo mùi thối gây ô nhiễm môi trường và vật nuôi. 

- Với quy trình xử lý này, khi phân gà được trộn đều với lớp đệm và được 

sấy khô từ quạt gió, thì sẽ không sinh ra mùi hôi, từ đó cải thiện được môi trường rất 

tốt, và đồng thời, giữ lại được lượng đạm tồn dư còn trong phân. 

- Theo thông số chăn nuôi gà thịt công nghiệp, trong phân gà chứa hàm 

lượng N: 2.0%-2.5%, P2O5: 1.7%-2.2%, K2O : 1.5%-2.0% và các khoáng, vi lượng 

khác như Ca, Mg, Bo, Fe, Zn... đây là nguồn nguyên liệu rất tốt cho đ u vào sản 

xuất phân bón hữu cơ. 

- Với quy trình xử lý lớp đệm như trên, sau khi đã xuất hết 1 lứa gà (thông 

thường 35-60 ngày), tiến hành sát khu n toàn bộ phân và chất đệm, sau đó thu 
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gom phân vào bao kín, vận chuyển về nhà máy bằng xe tải thùng kín, cách ly và 

bảo đảm không phát tán trên đường vận chuyển. 

- Thu gom phế ph m khác 

+ Ngoài phân gà và lớp đệm trấu, nguồn phế ph m từ vỏ trứng và gà loại 

hiện cũng đang được thu gom để đưa vào làm phân bón. Gà loại bao gồm số lượng 

gà loại, gà chết (do cơ học) như: gà chết trong quá trình bắt gà, do cắn mổ nhau, 

do chết ngạt, hoặc thiên tai. 

+ Đối với phế ph m này, khi thu gom từ trại, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy 

định về An toàn vệ sinh, được khủ trùng bằng các loại thuốc khử trùng chuồng trại 

và chuyên chở bằng xe thùng kín riêng về nhà máy. 

2.2. Quy trình sản xuất phân gà thành phân bón hữu cơ công ngh  cao 

2.2.1. Xử lý nhiệt và Sàng tách 

- Xử lý nhiệt: ngay sau khi phân gà được tập kết về nhà máy, nguyên liệu 

được gia nhiệt từ 120
o
C – 400

o
C trong thời gian từ 30  -60  (tùy vào độ  m ban 

đ u). Ở điều kiện này, nguyên liệu được tiệt trùng, xử lý sạch các m m bệnh, xử lý 

Samonella, E.Coli, trứng sán, bào tử nấm dại..., đồng thời hỗ trợ chuyển hóa chất 

hữu cơ về dạng dễ hấp thu ( hoai mục), đây là công đoạn xử lý nghiêm ngặt và 

chu n xác cả về nhiệt độ và thời gian để cho ra nguyên liệu chất lượng cao. 

- Các phế ph m còn lại, tách riêng để xử lý nhiệt cũng từ 120
o
C – 400

o
C, 

sau đó chuyển qua máy băm nhỏ và sấy khô, ủ men trong 20 ngày, sau đó đưa qua 

máy nghiền ... để thu được bột xác gà và vỏ trứng phối trộn vào công thức phân. 

- Tách lớp đệm: Sau khi xử lý nhiệt, nguyên liệu được đưa qua thiết bị sàng 

tách phân ( loại bỏ các tạp chất như đá, kim loại, trấu ra khỏi phân gà), xử lý qua 

nam châm điện để loại trừ kim loại từ tính. L c này, thu được phân gà tinh chất. 

Sau đó nguyên liệu chuyển qua công đoạn nghiền. 

2.2.2. Trộn , ủ phân 

- Trộn khô: Điều chỉnh đa trung vi lượng + Ph. Nguyên liệu sau khi nghiền 

được đưa qua máy trộn để điều chỉnh độ  m c n thiết, đồng thời bổ sung các chất 

khoáng, vi lượng hoặc axit hữu cơ c n cho cây. Ngoài ra, có thể bổ sung thêm bột từ 

xác gà và vỏ trứng đã qua xử lý. 

- Cấy men: Quá trình trộn được tự động hóa để kiểm soát chặt tỉ lệ nguyên 

liệu khô, nước và thành ph n bổ sung được đều theo từng mẻ, đảm bảo độ  m vừa 

đủ cho quá trình ủ men. Quá trình cấy men đồng thời với việc tạo  m và trộn 
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nhằm tạo điều kiện cho vi sinh vật có lợi phân bổ đều và có đủ điều kiện để hoạt 

động, và phù hợp với nhu c u dinh dưỡng của nhóm cây trồng. 

- Ủ: thời gian ủ trong vòng 3-7 ngày 

- Sấy nguội: sấy nguội bằng gió, điều chỉnh độ  m < 30%. 

2.2.3. Sàng phân tách, Tạo viên 

- Sau giai đoạn ủ đạt theo thông số chỉ định 

- Phân bột được đưa qua máy ép để có đường kính theo yêu c u (3mm-

6mm), sau đó được chuyển qua máy sàng phân loại. Phân viên đạt tiêu chu n được 

đưa qua máy làm nguội để giảm nhiệt độ và cân bằng  m độ trong viên và đóng 

bao thành ph m. 

- Cấy men:bổ sung thêm men phù hợp cho từng nhóm cây trồng. 

2.2.4. Kiểm tra chất lượng sản ph m 

- Tại các công đoạn diễn ra quá trình biến đổi hóa, lý, sinh học trong 

nguyên liệu, các chỉ tiêu c n thiết kiểm tra được giám sát theo mẻ: nhiệt độ 

nguyên liệu, độ pH của nguyên liệu và độ  m nguyên liệu. 

- Khâu thành ph m dạng viên hoặc dạng bột được lưu mẫu để đối chứng và 

gởi mẫu đi trung tâm kiểm định độc lập để tái xác nhận các thành ph n hữu cơ, N-

P-K, trung vi lượng, vi sinh vật. 
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CÔNG TY TNHH TRANG LINH 

 

TÁI SỬ DỤNG CHẤT THẢI CHĂN NUÔI,GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ TỪ KỸ 

THUẬT CHĂN NUÔI ĐẾN YÊU CẦU CHẤT THẢI SAU XỬ LÝ,ÁP DỤNG 

CHO CHĂN NUÔI LỢN TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

 

Trong 10 năm qua, dân số của Việt Nam đã tăng khoảng 1,03%/năm, từ 83,1 

triệu người năm 2005 đến 93,4 triệu người năm 2015,và đến nay Tổng số dân của 

Việt Nam là 96.208.984 người. thu nhập bình quân đ u người của quốc gia tăng từ 

699 USD lên đến 2.111 USD, biến Việt Nam từ một quốc gia thu nhập thấp thành 

một quốc gia thu nhập trung bình thấp.Nhu c u về thực ph m cũng tăng lên nhanh 

chóng do sự gia tăng dân số và thu nhập, đồng thời mô hình tiêu thụ thực ph m 

cũng đã thay đổi. Thập kỷ vừa qua đã chứng kiến những cấp độ tăng trưởng rất cao 

trong tiêu thụ thịt (đặc biệt là thịt lợn), sữa và trứng— mức độ tăng trưởng này cao 

hơn bất cứ quốc gia nào khác trong khu vực.Chăn nuôi thâm canh chính là cách 

phản hồi của ngành đối với nhu c u gia tăng này, đặc biệt là trong sản xuất gia c m 

và chăn nuôi lợn; điều này đã gây ra thêm các vấn đề về môi trường. Chăn nuôi là 

một trong những phân ngành phát triển nhanh chóng nhất của sản xuất nông nghiệp 

tại Việt Nam. Trong 10 năm qua, sản xuất chăn nuôi tại Việt Nam đã có sự thay đổi 

lớn. Số lượng vật nuôi đã và đang tăng lên trong khi số hộ chăn nuôi giảm xuống. 

Chăn nuôi thâm canh tại những cơ sở chăn nuôi lớn thường tạo ra nhiều chất thải 

hơn so với khả năng tái chế để sử dụng làm phân bón hoặc khí đốt sinh học. Kết 

quả là việc xả thải không hợp lý và thiếu sót trong xử lý chất thải trước khi xả thải 

vào môi trường xung quanh đã gây ra những cấp độ ô nhiễm cục bộ khác nhau đối 

với nước, đất và không khí, đồng thời gây ra một tác động tiêu cực đối với y tế 

công cộng, đặc biệt là trong hoặc g n những khu vực đông dân cư. Trong năm 

2014, chính phủ đã ban hành kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó có 

kế hoạch tái cơ cấu chăn nuôi. Kế hoạch nhằm tái cơ cấu sản xuất chăn nuôi dự 

kiến những thay đổi trong phân bố vùng chăn nuôi, hệ thống chăn nuôi và chuỗi giá 

trị cùng với công tác tăng cường thể chế. Bộ NN&PTNT đã thông qua đề án tái cơ 

cấu ngành chăn nuôi hướng tới gia tăng giá trị và phát triển bền vững và một Kế 

hoạch Hành động để triển khai đề án đó. Một mục đích chủ yếu chính là tăng 

cường hiệu quả sản xuất chăn nuôi và tính cạnh tranh bằng cách tập trung vào 5 

lĩnh vực ưu tiên. Đó là (a) phân bố lại số lượng vật nuôi tại 8 vùng sinh thái nông 

nghiệp, bao gồm di chuyển d n vật nuôi từ những khu vực đông dân cư tới những 

khu vực có dân cư thưa thớt hơn như những khu vực cao nguyên, miền n i, và di 

chuyển những khu chăn nuôi ra xa khỏi các thành phố và khu vực dân cư; (b) thay 

đổi thành ph n sản ph m chăn nuôi tiến tới một tỷ lệ lớn hơn của gia c m trong khi 

duy trì đàn lợn và đàn bò; (c) chuyển đổi các hệ thống chăn nuôi từ chăn nuôi quy 

mô nhỏ sang quy mô lớn; (d) tăng cường chuỗi giá trị chăn nuôi; và (e) tăng cường 
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thể chế. Cũng theo đó, một trong các chiến lược là nhằm th c đ y một sự thay đổi 

từ chăn nuôi quy mô nhỏ và tự cung tự cấp sang chăn nuôi thâm canh và công 

nghiệp hóa cao hơn thông qua việc phát triển các cơ sở chăn nuôi lớn. 

. Ph n lớn các cơ sở chăn nuôi lợn và gia c m hiện sử dụng thức ăn công 

nghiệp mặc dù những cơ sở chăn nuôi nhỏ vẫn sử dụng thức ăn truyền thống (đó là 

gạo và cám gạo). Ngoài hàm lượng dinh dưỡng cao, (đó là đạm), thức ăn công 

nghiệp cũng chứa hooc-môn tăng trưởng, kháng sinh và kim loại nặng (từ năm 

2014, hóc môn tăng trưởng đã bị Cục Th  y cấm sử dụng trong chăn nuôi). 60% 

mẫu thức ăn cho lợn được báo cáo là cho thấy ít nhất một loại kháng sinh thuộc 

nhóm têtacylin và tylôsin. Dinh dưỡng và kháng sinh cùng những dư lượng khác 

trong phân động vật chưa qua xử lý, khi xả ra đất và nước xung quanh chính là 

những nguyên nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm cục bộ. Hiện tại, chất thải chăn nuôi 

được quản lý bằng nhiều cách, bao gồm ủ phân compost, sử dụng cho h m khí đốt 

sinh học và sử dụng trực tiếp phân tươi làm phân bón. Trong ủ phân compost, chất 

thải rắn được thu lại và trộn để sản xuất phân bón hữu cơ trong khi ph n chất lỏng 

được rửa trôi khỏi sàn chuồng và xả vào môi trường xung quanh hoặc ao cá. Trong 

khí đốt sinh học, chất thải được thu lại và xử lý trong h m khí sinh học, khí ga tạo 

ra sẽ được sử dụng cho việc nấu và chất thải sau biogas được sử dụng làm phân bón 

hoặc xả vào các ao chăn nuôi cá. Tại một số nơi, phân chuồng tươi (phân gà) đươc 

bán và bón thẳng cho cây cối như những loại phân hữu cơ. Thực hành quản lý chất 

thải có sự khác biệt tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của cơ sở chăn nuôi, ví dụ như 

loài động vật, hệ thống chuồng trại, vị trí và quy mô cơ sở chăn nuôi. Tại Việt 

Nam, diện tích đất xả thải tại các cơ sở chăn nuôi lợn thường rất nhỏ, đặc biệt là tại 

các cơ sở chăn nuôi lợn thương ph m ở miền bắc. Trong chăn nuôi lợn, việc sử 

dụng h m khí ga sinh học để xử lý chất thải đã tương đối rộng rãi. Khoảng 53% các 

cơ sở chăn nuôi lợn tập trung ở phía Nam và 60% ở phía bắc, 42 % ở khu vực miền 

trung được báo cáo là đã sử dụng h m khí sinh học để quản lý chất thải. Ph n lớn 

các cơ sở chăn nuôi thương ph m (81%) có h m khí đốt sinh học để quản lý chất 

thải trong khi đó chỉ có khoảng 12,7% các cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ có sử dụng 

loại này. Trong nhiều trại quy mô nhỏ, chất thải rắn được thu gom và ủ với rơm rồi 

dùng làm phân bón cho cây trồng. Có một mối quan hệ giữa việc sử dụng h m khí 

ga và khả năng có sẵn đất để trữ tại đó. Khi sử dụng h m khí sinh học, thường thấy 

rằng chất lỏng và chất rắn được trộn lẫn với nhau cho vào h m. Có khoảng 35,5% 

các cơ sở chăn nuôi lợn được báo cáo là tích trữ chất thải của lợn mà không xử lý 

và khoảng 25% số chất thải của lợn được xả thẳng trực tiếp vào môi trường không 

qua xử lý. 

Chế ph m E.M thứ cấp là những vi khu n có lợi th c đ y sự phân hủy của 

những chất hữu cơ trong các điều kiện kị khí và có thể hữu ích trong việc ngăn 

chặn một số mùi và m m bệnh. Theo báo cáo, việc sử dụng E.M trong xử lý chất 

thải h m khí sinh học tại Việt Nam đã đưa hàm lượng của nhu c u oxy hóa học 

(COD), nhu c u oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5), nitơ đi-ô-xit (NO2 ), ni-tơ-rat 
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(NO3 ), phốt-pho tổng số (P) và coliform (sau khi xử lý 15 ngày) về mức độ chấp 

nhận được theo tiêu chu n thải 2016 của BỘ NN&PTNT. Các thí nghiệm sử dụng 

cây lục bình để xử lý nước thải từ h m khí sinh học (lục bình chiếm 75% diện tích 

mặt nước) cho kết quả tương tự rằng sau 30 ngày xử lý hàm lượng COD, BOD5, 

NO2, NO3, P tổng số và coliform nằm trong ngưỡng cho phép theo các tiêu chu n 

thải. Mặc dù cho thấy những kết quả đ y hứa hẹn như vậy, những thực hành này 

vẫn chưa được người dân chấp nhận áp dụng rộng rãi do ch ng yêu c u diện tích 

xử lý tương đối lớn và h u hết các hộ nông dân quy mô nhỏ ở Việt Nam không có 

đủ diện tích. Có những loại chuồng trại cho vật nuôi gi p việc thu gom và xử lý 

phân dễ dàng hơn, giảm bớt được mùi hôi và ô nhiễm không khí. Ví dụ như sàn 

chuồng được làm hơi dốc sẽ gi p cho việc dọn dẹp và thu gom chất thải dễ dàng 

hơn (độ dốc làm cho dòng chảy tới h m khí sinh học, h m chứa… thuận lợi hơn). 

Mức độ ô nhiễm có xu hướng tăng lên theo quy mô sản xuất. Giữa ba loài vật nuôi 

chính này (lợn, gia s c và gia c m), kết quả là chăn nuôi lợn gây ra mức độ ô 

nhiễm cao nhất cả về phương diện tương đối và tuyệt đối. Cơ sở chăn nuôi phù hợp 

là c n thiết không chỉ đối với sức khỏe vật nuôi mà cũng gi p đảm bảo những điều 

kiện vệ sinh chăn nuôi tốt. 

Trong khi việc xây dựng h m khí sinh học là khả thi tại các cơ sở chăn nuôi 

lợn quy mô nhỏ, đó vẫn chưa phải là một phương án hấp dẫn đối với những cơ sở 

chăn nuôi quy mô lớn vì khối lượng lớn chất thải được tạo ra, do việc đó sẽ dẫn tới 

quá nhiều khí ga và bùn thải sinh học. Chỉ có một ph n nhỏ khí ga sản xuất ra từ 

những cơ sở chăn nuôi quy mô vừa và lớn được sử dụng vào việc đun nấu, và ph n 

lớn lượng khí thừa được đốt hay thải ra ngoài môi trường. Một số cơ sở chăn nuôi 

cố gắng lắp đặt máy phát vận hành bằng khí ga để sản xuất điện. Tuy nhiên, việc 

này chưa mang tính khả thi về mặt kinh tế vì nhà nước vẫn duy trì giá điện ở mức 

thấp;tính phức tạp về mặt kỹ thuật và sự tốn kém trong việc xây dựng những h m 

khí sinh học quy mô vừa và lớn; những hạn chế trong công nghệ làm sạch khí ga 

(hiện vẫn chưa đủ tốt để loại bỏ toàn bộ H2 S và hơi nước ra khỏi khí ga—những 

tạp chất có thể gây hư hỏng máy phát); và chi phí cao của những máy phát chất 

lượng tốt. Việc xả khí ga và bùn khỏi h m khí sinh học vẫn còn là một vấn đề lớn 

đối với những cơ sở chăn nuôi lợn quy mô vừa và lớn. 

Việt nam tạo ra khoảng 80 triệu tấn chất thải động vật mỗi năm. Khoảng 80% 

số phân được tạo ra bởi các cơ sở chăn nuôi các nông hộ nhỏ và số còn lại là từ 

những cơ sở trang trại chăn nuôi . chăn nuôi hộ gia đình chiếm ph n lớn nhất trong 

chăn nuôi trâu (98,8%), đồng thời cũng chiếm tỷ lệ cao nhất trong chăn nuôi bò 

(89,4%), lợn (75%), và gia c m (71,8%).Theo ước tính có khoảng 36% tổng khối 

lượng phân động vật được thải trực tiếp vào môi trường; với tỷ lệ từ 16% đối với 

chăn nuôi thâm canh tới 40% đối với chăn nuôi nhỏ hộ gia đình. Từ khía cạnh về 

loài, cơ sở chăn nuôi lợn thải ra môi trường tỷ lệ phân cao nhất (42,4%). Tỷ lệ lớn 

tiếp theo được thấy ở chăn nuôi trâu (41,1%), bò (32,6%), và gia c m (28,8%). Tại 

tất cả các vùng, cơ sở chăn nuôi các nông hộ nhỏ thải thực tiếp vào môi trường khối 
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lượng phân nhiều hơn so với các cơ sở chăn nuôi thâm canh. Có bằng chứng cho 

rằng chất thải động vật và các chất hóa học được sử dụng vào những hoạt động 

nông nghiệp là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm nước tại các khu vực nông thôn. 

Ô nhiễm các vùng nước thường xảy ra thông qua nhiều con đường như xả thải trực 

tiếp chất thải rắn và nước thải chưa qua xử lý một cách thích hợp, những chất gây ô 

nhiễm gián tiếp ngấm vào t ng nước ng m từ những hồ ao, tràn từ những nơi cất 

trữ/đổ chất thải rắn, phân bón cho đất bị cuốn trôi, nước rỉ từ phân bón không được 

trải đều trên đất và sự lắng đọng các chất gây ô nhiễm không khí trên bề mặt nước. 

Một khối lượng lớn chất thải từ động vật bị xả thẳng vào môi trường. Việc này dẫn 

đến hậu quả là vấn đề ô nhiễm nước. Các chất hữu cơ, m m bệnh và dư lượng hóa 

chất từ phân thải ra theo các dòng nước và đi vào kênh rạch, sông ngòi tại địa 

phương; một ph n ngấm sâu vào nước ng m. Tùy vào nồng độ chất gây ô nhiễm, 

ch ng gây ô nhiễm cả nước mặt và nước ng m ở nhiều cấp độ khác nhau. Tại cơ sở 

chăn nuôi lợn, khoảng 70 đến 90% chất ni-tơ, các loại khoáng chất (phốt-pho, kali, 

magiê, và những chất khác) và các kim loại nặng có trong thức ăn được cho là đang 

thải ra môi trường. Những chất này tập trung trong nước thải cơ sở chăn nuôi. Về 

mặt ô nhiễm liên quan đến vi khu n, mức độ ô nhiễm của nước thải (do coliform) 

gây ra bởi chăn nuôi nông hộ nhỏ được thấy là cao hơn 278 l n so với mức cho 

phép trong khi ở các cơ sở chăn nuôi trang trại là 630 l n cao hơn mức cho phép. 

Lượng vi khu n E.coli gây ra bởi chăn nuôi nông hộ nhỏ cao hơn mức độ cho phép 

8,9 l n và bởi các cơ sở chăn nuôi trang trại cao gấp 22,1 l n. Tổng hàm lượng 

coliform trong nước thải từ h m khí sinh học, nước rửa chuồng trại và nước tắm 

cho lợn vượt quá ngưỡng cho phép từ 4–2.200 l n. Mức BOD5 và COD trong nước 

thải khí sinh học từ các cơ sở chăn nuôi vượt quá ngưỡng cho phép từ 3 đến 5 l n. 

chất thải động vật từ các cơ sở chăn nuôi thải trực tiếp trên đất nông nghiệp mà 

không có một kế hoạch quản lý dinh dưỡng thích hợp đã gây ra vấn đề quá tải phân 

cho đất, dòng chảy có độc và m m bệnh từ các chất ô nhiễm. Điều này mang đến 

rủi ro cho môi trường nước g n cạnh đó và có thể ảnh hưởng tới nguồn nước sinh 

hoạt.Đã thấy những nguyên nhân ô nhiễm liên quan tới chăn nuôi lợnthâm canh. 

Lợn thải ra khoảng 70 tới 90% ni-tơ, các khoáng chất (phốt-pho, kali, magie…) và 

những kim loại nặng có trong thức ăn. Những chất dinh dưỡng và kim loại nặng tập 

trung trong phân và dòng nước thải ra từ các cơ sở chăn nuôi. Xả thải trực tiếp chất 

thải động vật vào đất mà không qua xử lý trước làm ô nhiễm đất tiếp nhận. Quan 

sát cho thấy rằng đất ở g n và tại những khu vực có mật độ cơ sở chăn nuôi lợn cao 

đang bị ô nhiễm bởi chất thải chăn nuôi ở nhiều cấp độ. Sự phân hủy chất thải chăn 

nuôi tạo ra CO2 , NH3 , CH4 , H2 S, vi khu n, nội độc tốt, các hợp chất hữu cơ bay 

hơi, các chất có mùi hôi và những phân tử hạt mịn. Sản xuất chăn nuôi được cho là 

một trong những nhân tố góp ph n chính vào việc tạo ra khí nhà kính. Phân vật 

nuôi cũng là một nguồn ô nhiễm mùi và có rủi ro phát tán bệnh dịch. Ô nhiễm 

không khí gồm mùi hôi phát ra từ quá trình phân hủy và mục rữa của các chất hữu 

cơ trong phân, nước tiểu động vật và thức ăn thừa. Độ mạnh của mùi hôi phụ thuộc 

vào lượng phân được thải ra, điều kiện thông gió, nhiệt độ và độ  m. Tỷ lệ NH3 , 
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H2 S, và CH4 từ chất thải động vật thay đổi khác nhau tùy vào giai đoạn phân hủy, 

những chất hữu cơ, thành ph n cấu tạo, vi sinh vật và điều kiện sức khỏe của động 

vật.Chất thải chăn nuôi có ảnh hưởng đến sức khỏe con người thông qua ô nhiễm 

nguồn nước mặt, nước ng m, đất và không khí. Phân động vật và nước thải từ cơ sở 

chăn nuôi khác (bao gồm cả động vật đã chết) có chứa các loại virus (ví dụ như 

H5N1, H1N1), vi khu n và ký sinh trùng mà có thể được truyền sang người và gây 

ra các bệnh nghiêm trọng hoặc dịch bệnh. Ch ng có thể sống sót trong môi trường 

nước và đất trong vài ngày hoặc vài tháng. Bệnh theo đường nước như dịch tả đều 

do ăn các loại thực ph m hoặc nước bị ô nhiễm bởi chất thải của động vật. Một 

trong những bệnh lây truyền trong không khí nghiêm trọng là c m gia c m gây ra 

bởi virus c m gia c m A động lực cao (H5N1). Năm 2003, gia c m đã bị ảnh 

hưởng bởi dịch c m (H5N1) dẫn đến việc tiêu huỷ 44 triệu con. Sau đó virus H5N1 

truyền sang người và gây ra hơn 100 trường hợp tử vong từ năm 2003 đến năm 

2008. Ngoài các bệnh do virus, vi khu n và ký sinh trùng, chất thải động vật và 

nước thải từ cơ sở chăn nuôi cũng có chứa dư lượng thức ăn chăn nuôi và hóa chất 

có thể gây nước ô nhiễm nếu không được xử lý đ ng cách. Tác động đối với sức 

khỏe cộng đồng phụ thuộc vào mức độ ô nhiễm thực ph m hoặc nước uống, giới 

tính, điều kiện vệ sinh, và các phương pháp xử lý chất thải. 

Chăn nuôi là một trong các phân ngành phát triển nhanh nhất trong nền kinh tế 

nông nghiệp của Việt Nam và nhu c u đối với sản ph m chăn nuôi đang tiếp tục 

tăng. Để đáp ứng nhu c u ngày càng tăng này, số lượng các cơ sở chăn nuôi vừa và 

lớn có thể phát triển trong những năm tới. Ngoài ra, các chính sách của chính phủ 

đang củng cố xu hướng này bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính cho các hộ chăn 

nuôi nhỏ để mở rộng quy mô sản xuất của họ. Sự thay đổi này sẽ đưa đến một khối 

lượng lớn chất thải động vật. Trong quá trình chuyển đổi từ sản xuất nhỏ tới các hệ 

thống chăn nuôi trang trại với quy mô lớn, sản xuất chăn nuôi đang phải đối mặt 

với một số khó khăn, chẳng hạn như hạn chế về kiến thức và kỹ năng trong thực 

tiễn quản lý, bao gồm biện pháp quản lý các loại bệnh và quản lý chất thải, diện 

tích đất đai hạn chế để có thể mở rộng vùng chăn nuôi và để xử lý chất thải, cùng 

với hạn chế tiếp cận tín dụng. Với những khó khăn này, rất có khả năng các nhà sản 

xuất sẽ thỏa hiệp các tiêu chu n xử lý và quản lý chất thải để dành nguồn lực tư 

nhân khan hiếm của họ cho các hoạt động kinh tế khác.Tuy nhiên, hiện nay nhu c u 

phân bón hữu cơ vẫn còn thấp trên thị trường trong nước. Điều này ph n nào là do 

sự tiện lợi của việc sử dụng phân vô cơ (trong vận chuyển, cất trữ, tốc độ cho kết 

quả…). Những nhân tố khác như chi phí cao cho cơ sở xử lý, thu gom, cất trữ, vận 

chuyển (do khối lượng cồng kềnh của chất thải chăn nuôi) cũng giữ cho giá của 

phân hữu cơ cao hơn so với các loại phân vô cơ . Chỉ có số ít các nhà đ u tư sẵn 

sàng đ u tư vào xử lý chất thải chăn nuôi để sản xuất phân hữu cơ cho mục đích 

thương mại. 

Các thực hành quản lý chất thải chăn nuôi hiện nay có sự đa dạng. Ch ng thay 

đổi cùng với (a) các hệ thống chuồng trại và địa điểm của ch ng; (b) các thực hành 
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vệ sinh (tách riêng hay trộn lẫn chất lỏng và chất rắn); (c) các thực hành xử lý (h m 

khí sinh học, ủ phân compost hay bán phân tươi).  

Hệ thống Vườn - Ao - Chuồng. Sự lồng ghép giữa vườn, ao, chuồng được gọi 

là hệ thống VAC tại Việt Nam. Hệ thống chăn nuôi, trồng trọt này được các hộ gia 

đình quản lý. Trong hệ thống này, nước ao được sử dụng để tưới cho vườn; bùn ao 

thường được dọn đi hàng năm và sử dụng làm phân bón cho cây ăn quả; và phân 

vật nuôi được sử dụng để bón cho cây trồng và cho cá ăn. Hệ thống này chỉ thích 

hợp cho sản xuất chăn nuôi quy mô nhỏ với một lượng ít chất thải vật nuôi hàng 

ngày. 

Khí sinh học. Ngày nay khí sinh học là công nghệ phổ biến nhất ở các khu vực 

nông thôn, gi p giảm thiểu các vấn đề môi trường do chất thải chăn nuôi và chuyển 

đổi chất thải thành năng lượng để sử dụng. Trong thực tế, h m khí sinh học đã được 

sử dụng tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ, nhưng trong mười năm qua, công nghệ 

phát triển mạnh hơn nhờ vào chương trình hỗ trợ tài chính của chính phủ cung cấp 

ưu đãi cho nhiều nông dân áp dụng công nghệ này. Kết quả là, tổng cộng 500.000 

h m khí sinh học đã được xây dựng trên toàn quốc. 

Đệm lót sinh học để giảm bớt ô nhiễm môi trường. Đây là một công nghệ tiên 

tiến sử dụng vật liệu hữu cơ để hấp thụ chất thải lỏng và dùng vi khu n để lên men 

phân nhằm giảm bớt mùi hôi và ô nhiễm. Vật liệu thường được sử dụng làm đệm 

lót sinh học trong chăn nuôi lợn và gia c m bao gồm vỏ trấu, mùn cưa, xơ dừa, và 

vi khu n lên men. Ưu điểm của công nghệ này là nông dân không phải làm sạch 

chuồng trại ngày. Điều này gi p giảm sức lao động và chi phí. Theo khảo sát của 

DLP, trong năm 2013 có khoảng 752 trang trại chăn nuôi gia s c và 61.449 hộ chăn 

nuôi đã sử dụng công nghệ này. 

Ủ phân compost. Đây là công nghệ đơn giản nhất được thực hiện bằng cách 

trộn phân và chất thải với thực vật cắt nhỏ. Do giàu chất dinh dưỡng, phân ủ 

compost được sử dụng cho các khu vườn, cây cảnh, trồng hoa và nông nghiệp. 

Phân ủ compost rất có lợi cho đất theo nhiều cách, bao gồm vai trò điều hòa và làm 

màu mỡ cho đất. Trong hệ sinh thái, phân ủ compost hữu ích cho việc kiểm soát 

xói mòn, cải tạo đất đai, và đóng vai trò như một lớp che phủ bãi đất. Ưu điểm của 

công nghệ này là gi p giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo ra phân bón hữu cơ 

cho đất và cây trồng. H u hết các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ đều sử dụng công nghệ 

phân ủ phân compost để tái chế chất thải và phụ ph m nông nghiệp tại các cơ sở 

chăn nuôi của họ nhằm sản xuất phân bón hữu cơ cho mục đích riêng. Các cơ sở 

chăn nuôi quy mô lớn sản xuất khối lượng lớn phân bón có thể làm phân ủ compost 

nhưng họ không làm vậy vì thị trường phân ủ compost chưa phát triển. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN T&T 159 HÒA BÌNH 

 

MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN 

NỀN TẢNG CỦA PHÁT TIỂN BỀN VỮNG 

 

Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp mới ch  trọng đến năng xuất, sản lượng 

theo tư duy tuyến tính, chưa quan tâm đ ng mức đến phát tiển bền vững, thân thiện 

môi trường, đến lượng dư thừa của quá trình sản xuất, đến phân bón hữu cơ để bồi 

dưỡng, tăng kết cấu đất, bảo vệ đa dạng sinh học vv... hệ quả là gây lãng phí các 

phế phụ ph m nông nghiệp, chất thải chăn nuôi, thậm chí đốt bỏ rơm rạ gây ô 

nhiễm môi trường. 

       G n đây, khái niệm và thực hành mô hình kinh tế tu n hoàn đã bắt đ u được 

quan tâm. Mô hình kinh tế tu n hoàn trong sản xuất nông nghiệp là quá trình sản 

xuất theo chu trình khép kín, h u hết các chất thải, phế phụ ph m được quay lại làm 

nguyên liệu đ u vào cho quá trình sản xuất khác thông qua việc áp dụng công nghệ 

sinh học, công nghệ hóa lý, các tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng với những ứng dụng 

rất linh hoạt trong quá trình tổ chức sản xuất và kinh doanh. 

      Trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn c u, an ninh lương thực thực ph m và 

phát triển bền vững trở thành vấn đề của toàn nhân loại, thì kinh tế tu n hoàn, bao 

gồm kinh tế nông nghiệp tu n hoàn đã trở thành một chủ đề được nhiều quốc gia 

quan tâm và thảo luận trên diện rộng. 

    Trong bài này, tôi xin trình bày một số quan điểm về kinh tế nông nghiệp 

tu n hoàn, vai trò của nông nghiệp tu n hoàn đối với hệ sinh thái, bài học từ kinh 

nghiệm thực tiễn đã được r t ra từ Công ty cổ ph n T&T 159 Hòa Bình.  

           1. Khái niệm kinh tế tuần hoàn và kinh tế một chiều (hay còn gọi là kinh 

tế tuyến tính): 

     Kinh tế tu n hoàn tạo ra sản ph m an toàn, chất lượng cao, giảm tối đa sự 

lãng phí, thất thoát và nhất là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây chính là 

điểm khác biệt lớn với nền kinh tế truyền thống chỉ quan tâm đến việc khai thác tài 

nguyên nhằm tối đa hóa sản lượng, giá trị gia tăng, tạo ra một lượng phế thải khổng 

lồ gây ô nhiễm môi trường. Mô hình kinh tế tu n hoàn đặc biệt quan trọng và c n 

thiết đối với lĩnh vực nông nghiệp. 

         Theo Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) thì hàng năm khoảng 1/3 lượng 

nông sản của thế giới mất đi hoặc trở thành rác thải, làm lãng phí và tiêu tốn trung 

bình 260 nghìn USD/người/năm.  

          Đối với Việt Nam, trong Chiến lược phát triển 2011- 2020 ngành nông 

nghiệp đã đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào, tăng trưởng bình quân 3%/năm. 

bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, kim ngạch xuất kh u năm nay đat 42 tỷ 
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USD; tuy vậy, nếu xét về chuỗi cung ứng nông nghiệp xanh thì còn những vấn đề 

chủ yêu c n giải quyết: 1) Sản xuất nông nghiệp quá ch  trọng vào số lượng, tìm 

cách tăng sản lượng, tăng năng suất nhưng chưa quan tâm đ ng mức đến các tiêu 

chí thân thiện với môi trường, phát triển bền vững, it phát thải khí nhà kính làm 

tăng nhiệt độ trái đất. Chưa quan tâm đến lượng dư thừa đ u vào của quá trình sản 

xuất như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gây ô nhiễm môi trường; 2) Quá 

tập trung vào các khâu trước thu hoạch mà chưa tính toán đ y đủ và chưa có giải 

pháp hiệu quả cho sự thất thoát, lãng phí ở các khâu thu hoạch, sau thu hoạch, lưu 

thông và tiêu dùng. Theo tính toán của FAO, Việt Nam thất thoát, lãng phí trong 

chế biến và tiêu dùng nông sản cao gấp 7 l n so với Hà Lan. Thịt, cá, rau quả là 

mặt hàng bị mất đi trong chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ lớn nhất, trên thế giới 

trung bình 45% nhưng đối với Việt Nam lên đến 60%; 3) Nhận thức của nông dân 

chưa đấy đủ, đ ng đắn và tính nhân văn đối với việc phát triển nền nông nghiệp 

tu n hoàn theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu dùng và trong quản lý, tổ chức 

sản xuất, sử dụng sản ph m theo hướng hiệu quả cao, phát triển bền vững, thân 

thiện môi trường. 

         Khác với kinh tế tu n hoàn, kinh tế một chiều (hay còn gọi là kinh tế tuyến 

tính) chỉ quan tâm đến khai thác tài nguyên, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào quá 

trình tổ chức sản xuất theo tuyến tính nhằm mục tiêu cốt lõi là năng suất sản ph m 

và vứt bỏ sau tiêu thụ, dẫn đến việc tạo ra một lượng phế thải khổng lồ làm ô nhiễm 

môi trường, mất cân bằng hệ sinh thái. 

      Nền kinh tế tuyến tính vận hành như một dòng chảy, biến các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên thành các vật liệu và sản ph m cơ bản rồi bán ra thông qua một 

loạt những bước, tạo thêm giá trị gia tăng theo xu hướng bán được càng nhiều càng 

tốt, dẫn đến sự hoang phí khi sử dụng các nguồn tài nguyên trong các thị trường đã 

bão hòa. 

         Với tư duy theo hướng kinh tế tu n hoàn, không cái gì bị bỏ đi, các bên đều 

chiến thắng trong chuỗi giá trị của quá trình sản xuất khép kín, ứng dụng công nghệ 

cao trong tái chế để tái sử dụng rác thải và phụ ph m trong nuôi trồng, chế biến 

nông, lâm thủy sản tạo ra giá trị gia tăng cao. Đặc biệt có thể nghiên cứu áp dụng 

công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ hóa lý để xử lý chất thải và xác vật 

nuôi bị nhiễm bệnh thành các sản ph m phân bón, sản ph m hữu dụng, an toàn thì 

vừa tránh được những bấp cập trong tiêu hủy, chôn lấp vừa tiết kiệm chi phí và 

tránh gây ô nhiễm môi trường. 

          Nền kinh tế tu n hoàn là một hệ thống kinh tế chính xác, thông minh, sử 

dụng tái chế, quay vòng sản xuất, chế biến và sử dụng cái nguổn tài nguyên một 

cách tiết kiệm, hiệu quả, giảm thiểu và đi đến triệt tiêu các loại chất thải gây ô 

nhiễm môi trường. 

      Nền kinh tế tu n hoàn còn được gọi là kinh tế không phế thải, tất cả các 

―chất thải‖, sản ph m phụ, phế phụ ph m, thiết bị, công cụ, vật liệu, hóa chất... đã 
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sử dụng còn trong quá trình sản xuất này sẽ trở thành ―nguyên liệu‖ đ u vào cho 

quá trình sản xuất khác và quay vòng một cách liên tục và cuối cùng là không để lại 

chất thải. 

        2. Các nguyên tắc cơ  ản trong nền kinh tế tuần hoàn. 

2.1. Thiết kế tái sử dụng:  

Rác thải sẽ không tồn tại nếu các thành ph n sinh học và hóa học trong sản 

ph m được thiết kế sao cho có thể đưa ch ng vào tái sử dụng trong một chu trình 

mới, nói một cách khác có thể phân tách và tái sử dụng các thành ph n này. 

2.2. Khả năng linh động nhờ sự đa dạng:  

Các hệ thống có sự kết nối nội bộ đa dạng thường có sức chống chịu cao và 

linh động trước những tác động bất ngờ từ ngoại cảnh. Trong nền kinh tế tu n 

hoàn, c n phải có sự đa dạng với nhiều loại hình doanh nghiệp, mô hình kinh doanh 

và hệ thống sản suất. Đồng thời, các mạng lưới kinh doanh phải có mối quan hệ 

tương hỗ lẫn nhau với nhiều nhà cung cấp và khách hàng khác nhau. Các hệ sinh 

thái tự nhiên là những ví dụ minh họa sống động nhất cho các hệ thống sản xuất 

linh động như vậy. 

2.3. Sử dụng năng lƣợng từ các nguồn vô tận:  

Để giảm tải những tổn thất về sản ph m (bằng cách tái chế nâng cấp) c n 

phải sử dụng thêm năng lượng. Có hai nguồn năng lượng chính luôn sẵn có, đó là 

năng lượng tái chế và sức lao động. Chỉ có thể đáp ứng được các điều kiện của nền 

kinh tế tu n hoàn bằng cách sử dụng nguồn năng lượng tái chế. 

2.4. Tƣ duy hệ thống:  

Tư duy hệ thống tập trung vào các hệ thống phi tuyến tính, đặc biệt là vòng 

lặp phản hồi (là mỗi cấu tr c hệ thống trong đó đ u ra ở mỗi mắt xích trong cấu 

tr c này sẽ có tác động lên đ u vào tại chính mắt xích đó). Trong các hệ thống đó, 

sự kết hợp giữa các yếu tố môi trường không chắc chắn với sự phản hồi trước các 

nhân tố tác động thường mang lại những kết quả khó dự đoán trước. Tuy nhiên, để 

tìm hiểu cách tối ưu hóa các hệ thống này c n phải cân nhắc đến những mối quan 

hệ giữa ch ng và đường đi của các nguyên liệu trong chu trình sản xuất.  

Để làm được điều này c n phải có sự định hướng lâu dài tại nhiều cấp độ và 

quy mô khác nhau của nền kinh tế tu n hoàn. Các hệ thống tác động lẫn nhau, từ  

đó xuất hiện những mối quan hệ phụ thuộc và tạo nên những vòng lặp luân hồi gi p 

gia tăng tính linh động của nền kinh tế tu n hoàn 

        2.5 Nền tảng sinh học:  

Càng ngày càng có nhiều hàng hóa tiêu dùng được tạo nên từ các nguyên 

liệu sinh học và quá trình sử dụng diễn ra dựa trên quy tắc ― phân t ng‖; các thành 
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ph n sinh học được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trước khi quay trở về 

cái chu trình sinh quyển. 

      Trong thời gian qua Công ty cổ ph n T&T 159 Hòa Bình đã vận dụng sáng 

tạo các nguyên tắc cơ bản trong nền kinh tế tu n hoàn để tổ chức thực hiện khá 

thành công trong các khu liên hợp, tự thu gom phế liệu, phế phụ ph m nông nghiệp 

làm thức ăn gia s c. Tổ chức chăn nuôi tập trung và chăn nuôi liên kết, sản xuất 

đệm sinh học làm nền chuồng trại để sử lý chế thải trong chăn nuôi; xử lý triệt để 

tác nhân gây ô nhiễm môi trường trong cả quá trình tổ chức sản xuất và kinh doanh, 

góp ph n quan trọng cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. 

      Với quy mô chăn nuôi tập trung 5000 đàn trâu, bò trong mỗi khu trại, hàng 

năm mỗi khu trang trại, khu liên hợp sản xuất đã sử dụng khoảng 30 nghìn tấn phụ 

ph m nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi để sản xuất khoảng 25 nghìn tấn phân 

bón hữu cơ vi sinh. 

      Để có những kết quả trên, ch ng tôi đã có nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp 

trong quá trình tiếp cận và giải quyết các vấn đề thường phát sinh trong khâu tổ chức 

thực hiện, đặc biệt là bài toán chia sẻ lợi ích cho các thành ph n và đối tượng liên 

quan được quan tâm đến mức tốt nhất có thể, do đó họ dễ nhận diện được quyền lợi 

và trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia chuỗi giá trị sản ph m…. 

3. Kiến nghị các giải pháp th c đẩy kinh tế tuần hoàn. 

        Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ngành công 

nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025 nhằm hình thành nên ngành công 

nghiệp môi trường, có thể đáp ứng được các nội dung của kinh tế tu n hoàn. Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã được Chính phủ giao là đ u mối để quản lý, thống nhất 

về chất thải rắn trong cả nước tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 của 

Chính phủ. 

         G n đây đã xuất hiện một số mô hình mới hướng đến g n hơn với kinh tế 

tu n hoàn như mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Ninh Bình, C n Thơ và Đà 

Nẵng, gi p tiết kiệm 6,5 triệu USD/năm; mô hình chế biến phụ ph m thủy sản; liên 

minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO). Các điển hình này khi được tổng kết, đánh 

giá dựa trên những nguyên tắc, tiêu chí cơ bản sẽ góp ph n bổ sung, hoàn thiện về 

kinh tế tu n hoàn cho Việt Nam. 

         Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là các doanh nghiệp còn hạn chế về 

năng lực công nghệ tái chế, tái sử dụng, người dân và doanh nghiệp còn thói quen 

cố hữu trong sản xuất và tiêu dùng đối với sản ph m gây ô nhiễm môi trường. 

         Để th c đ y kinh tế tu n hoàn, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, hình thành 

hành lang pháp lý minh bạch, ốn định, môi trường kinh doanh và đ u tư thông 

thoáng, thuận lợi đối với kinh tế tu n hoàn; doanh nghiệp là động lực quan trọng, tổ 

chức xã hội, nghề nghiệp và người dân tham gia thực hiện.  
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      Nhà nước c n có khuôn khổ pháp lý cho ―Đổi mới – Sáng tạo‖ sẽ không còn 

là các cuộc vận động mà là ―Đổi mới – Sáng tạo‖ c n có địa vị pháp lý rõ ràng; bởi 

vì để hỗ trợ phát triển được nền kinh tế tu n hoàn thì ―Đổi mới – Sáng tạo‖  giữ vai 

trò rất quan trọng trong việc thay đổi các thiết chế cứng nhắc, lỗi thời. Nếu thiếu 

khuôn khổ pháp lý, các thiết chế lỗi thời sẽ là rào cản của hoạt động Đổi mới - 

Sáng tạo. 

      Việt Nam có thể cân nhắc đưa cả hai cách tiếp cận thực hiện kinh tế tu n hoàn 

của quốc tế vào lộ trình của mình. Đó là tiếp cận theo nhóm ngành, sản ph m, 

nguyên liệu vật liệu và tiếp cận các quy mô kinh tế, thành lập các không gian địa lý. 

     Bên cạnh đó đề ra lộ trình tiếp thu thực hiện các nội dung khác của kinh tế 

tu n hoàn như khuyến khích năng lượng tái tạo, quay vòng tu n hoàn trả lại hữu cơ 

cho đất, chống đốt rơm rạ, đốt nương rẫy, th c đ y sử dụng các sản ph m thân 

thiện với môi trường, hoàn thiện và phát triển các mô hình kinh tế tu n hoàn tại 

Việt Nam.  

     Ch ng tôi đề nghị c n đưa chủ trương th c đ y kinh tế tu n hoàn vào Nghị 

quyết của Đảng và đề nghi Quốc hội ban hành luật th c đ y phát triển kinh tế tu n 

hoàn, có chính sách khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế tu n hoàn trong 

cộng đồng dân cư và doanh nghiệp; xác định rõ ràng trong việc thực hiện phát triển 

kinh tế tu n hoàn thì doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm làm hạt nhân nòng cốt. 

       Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng về cạn kiệt 

tài nguyên, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, do đó th c đ y phát triển mô 

hình kinh tế tu n hoàn chính là việc chuyển đổi phù hợp mà nước ta đang hướng tới 

vì mục tiêu phát triển với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững ./. 
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM                                                                                                    

 

GIỚI THIỆU MÔ HÌNH TIÊN TIẾN THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN 

NÔNG THÔN CẤP HUYỆN VÀ LIÊN XÃ PHÙ HỢP 

 

 I. THỰC TRẠNG MÔI TRƢỜNG VIỆT NAM 

   Môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống của con người, đối 

với mọi sinh vật trên trái đất, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 

mọi đất nước, mọi dân tộc và toàn nhân loại. Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững 

hiện đang là vấn đề cấp bách trên toàn thế giới, đặc biệt đối với các quốc gia đang phát 

triển như Việt Nam ch ng ta. Tăng trưởng về kinh tế, ổn định chính trị xã hội và giữ 

môi trường trong sạch bền vững là 3 trong những mục tiêu chính của tất cả các quốc 

gia trên thế giới. 

 Nhận thức được t m quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá trình phát 

triển kinh tế xã hội của đất nước, Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng công tác bảo 

vệ môi trường. Luật bảo vệ môi trường đã được Quốc hội thông qua vào năm 1993, đã 

và đang từng bước đi vào cuộc sống. Nhiều văn bản dưới Luật cũng được ban hành và 

thực thi. 

 Song, vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường vẫn còn nhiều bất cập, gây nhiều bức x c 

trong dư luận xã hội, vấn nạn ô nhiễm môi trường vẫn còn tràn lan trên cả nước, kể cả 

các tỉnh có nền kinh tế phát triển và ngân sách dôi dư như TP. Hà Nội và TP. Hồ Chi 

Minh. Nguyên nhân là do các phương pháp xử lý ô nhiễm chất thải rắn và nước thải 

vẫn còn nhiều l ng t ng, bất cập, chưa hiệu quả, chưa tối ưu và chưa phù hợp. 

 Trong vấn đề xử lý chất thải rắn (rác), đặt biệt là rác thải sinh hoạt, trong nhiều 

năm qua đất nước ch ng ta đã đ u tư nhiều Nhà máy, nhiều cơ sở xử lý rác thải, bằng 

nguồn ngân sách nhà nước cũng có, đ u tư trong nước cũng có, đ u tư nước ngoài cũng 

có, đặc biệt là nguồn vốn vay ODA rất nhiều cho các dự án xử lý rác thải nhưng vẫn 

không thành công. 

 Theo đánh giá của Chuyên gia Tập đoàn Công nghệ T-TECH Việt Nam, lý do 

dẫn đến sự không thành công, thậm chí có thể gọi là thất bại của các Dự án đ u tư xử 

lý rác trong thời gian qua là do:   

 1) Công nghệ chưa phù hợp với rác thải chưa được phân loại từ đ u nguồn như ở 

Việt Nam ch ng ta;  

 2) Năng lực quản trị điều hành của Nhà đ u tư còn yếu kém;  

 3) Khả năng đ u tư đồng bộ và quyết liệt chưa đủ, chưa tới t m;  

 4) Sự đồng hành, đồng thuận hỗ trợ của Nhà nước, của Nhà doanh nghiệp và 

người dân còn thiếu. 
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II. CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT HIỆN NAY:  

Trong nhiều năm qua, Việt Nam ch ng ta đã đ u tư, thực hiện nhiều biện pháp, 

phương pháp, đã áp dụng nhiều công nghệ để xử lý rác,…  Ch ng tôi xin sơ lược 

những ưu điểm và nhược điểm của một số công nghệ như sau: 

1. Công nghệ chôn lấp: 

- Ưu điểm: Dễ thực hiện, giá rẻ. 

- Nhược điểm: Tốn nhiều diện tích đất, khó kiểm soát ô nhiễm. Thực tế cho thấy ô 

nhiễm thứ cấp rất tệ hại, rất nguy hiểm đến sức khỏe con người và môi trường sinh 

thái. Nhiều bãi chôn lấp ch ng ta phải xử lý hậu quả còn tốn kém hơn rất nhiều nếu 

ch ng ta xử lý triệt để ngay từ đ u. Do vậy, tưởng tiết kiệm được chi phí xử lý nhưng 

thực chất cũng không tiết kiệm được, có khi còn tốn kém hơn. Bên cạnh đó, còn mất 

rất nhiều diện tích đất để chôn lấp. 

2. Công nghệ sản xuất ph n vi sinh: 

- Ưu điểm: Về lý thuyết, tận dụng được nguồn nguyên liệu để sản xuất phân vi 

sinh, tái sử dụng, không phải chôn lấp hay đốt tiêu hủy,... nhưng thực chất vẫn chưa 

hiệu quả. 

- Nhược điểm: Do rác thải sinh hoạt của ch ng ta chưa được phân loại từ đ u 

nguồn, nên quá trình phân tách sàng lọc thành ph n hữu cơ vô cùng khó khăn, thậm chí 

có thể nói là luôn thất bại. Hiện nay h u hết các dự án sản xuất phân hữu cơ đều dùng 

hệ thống sàng lồng để phân loại, hoặc tách trọng lực, tách thành ph n hữu cơ để sản 

xuất phân,... nhưng thực chất quá trình này không hiệu quả, trên sàng cũng là rác, dưới 

sàng cũng là rác, chỉ là rác có kích thước nhỏ hơn hoặc lớn hơn. Chưa kể đến giá thành 

cạnh tranh phân bón làm ra từ rác so với các loại phân khác rất khó.  Do vậy, có thể nói 

100% các Dự án sản xuất phân hữu cơ từ rác điều thất bại, thất bại do giá thành, thất 

bại do chất lượng phân bón không đảm bảo, thất bại do khó phân loại. 

3. Công nghệ xử lý rác phát điện bằng khí Syng s tổng hợp: 

- Ưu điểm: Về lý thuyết, công nghệ này được giới thiệu là công nghệ không khói, 

sản ph m ra là điện năng và viên đốt. Nhưng thực tế chưa đạt kết quả như mong đợi. 

- Nhược điểm: Thực tế cho thấy, chưa có một dự án nào thành công mặc dù đã có 

nhiều dự án đ u tư chính thức và thí điểm. Theo cách nhìn nhận của Chuyên gia Tập 

đoàn Công nghệ T-TECH Việt Nam thì: Công nghệ này còn nhiều bất cập, chưa hoàn 

thiện, chưa tối ưu, chưa phù hợp với rác thải hổ lốn của Việt Nam. Khí Syngas tổng 

hợp chưa đảm bảo chất lượng, do nhiều tạp chất, đồng thời lượng khí tạo ra cũng 

không đủ như tính toán lý thuyết, dẫn đến thất bại. Ngoài ra, chất lượng viên nén đốt 

có đảm bảo môi trường khi sử dụng hay không thì cũng chưa thể chắc chắn, không có 

người tiêu thụ, do đó công nghệ này cũng đang gặp nhiều khó khăn. 

4. Công nghệ đốt rác phát điện – dự  theo nguyên lý Công nghệ M rtin (Đ c)  

sản xuất tại Trung Quốc. 
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- Ưu điểm: Về nguyên tắc thì đây là công nghệ hiện đại, đồng thời sản xuất tại 

Trung Quốc có giá thành rẻ hơn sản xuất tại Đức. 

- Nhược điểm: Thực tế cho thấy, chưa có một dự án nào thành công, thậm chí có 

dự án tại Hà Nội đang áp dụng vẫn còn nhiều bất cập (theo thông tin báo chí đưa tin). 

Theo đánh giá của Chuyên gia T-Tech, do công nghệ này được du nhập vào Trung 

Quốc, sản xuất và áp dụng cải biên chưa đ ng, dẫn đến quá trình đốt và xử lý khí còn 

nhiều bất cập, chưa hiệu quả, thường xuyên tắc hệ thống khí, đốt chưa đạt công suất 

theo thiết kế, chỉ đạt khoảng 50% thiết kế. Điều này dẫn đến ùn ứ rác, gây ô nhiễm mùi 

hôi, gây bức x c dư luận, gây ô nhiễm môi trường. 

5. Công nghệ đốt rác phát điện bằng Pl sm : 

- Ưu điểm: Về nguyên lý công nghệ thì rất tối ưu về xử lý rác, xử lý triệt để ô 

nhiễm rác thải. Trên thực tế thì chưa thành công, và bản chất áp dụng chưa đ ng. 

- Nhược điểm: Tốn kém rất nhiều điện năng nếu làm đạt yêu c u, đây là công 

nghệ khí hóa rác thải bằng nguồn năng lượng Plasma. Thực tế tại Việt Nam cho thấy, 

chưa có một dự án nào thành công, thậm chí có dự án đang áp dụng vẫn còn nhiều bất 

cập, và có lẽ thất bại. Nguyên nhân là do Nhà sản xuất áp dụng nguyên lý không đ ng, 

công nghệ xây lò và dây chuyền không đạt, không hiểu rác, dẫn đến khả năng đốt kém, 

nhiệt độ đốt rất kém so với tính toán và kỳ vọng, dẫn đến dự án thất bại, không thành 

công. 

III. PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT HIỆU QUẢ NHẤT 

HIỆN NAY 

Theo ý kiến của Chuyên gia Tập đoàn Công nghệ T-TECH Việt Nam, để xử lý 

rác thải sinh hoạt thành công và hiệu quả thì c n đ y đủ các yếu tố sau: 

1. Yếu tố th  1: Bản đồ quy hoạch Điểm xử lý rác thải phải phù hợp và tối ưu: 

Quy hoạch phải đảm bảo tối ưu trong quá trình thu gom, vận chuyển, trong vấn đề 

phòng ngừa sự số môi trường thiên tai, phải lưu ý đến các nguồn nước và môi sinh 

xung quanh. Vấn đề quy hoạch phải được xem xét kỹ lưỡng, nhất quán, hạn chế thay 

đổi trong thời gian ngắn 10 năm hay 20 năm, cố gắng phải đạt sự ổn định trong vòng 

30 năm và lâu hơn nữa. 

2. Yếu tố th  2: Lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp:  Qua số liệu khảo sát đánh giá 

ở trên, đồng thời nhìn thực trạng rác thải không được phân loại đ u nguồn như ở Việt 

Nam ch ng ta, thành ph n rác hổ lốn và phức tạp, ... có lẽ ch ng ta nên lựa chọn 2 giải 

pháp tối ưu và hiệu quả liên quan đến công suất xử lý như sau: 

- Giải pháp thứ 1:  Dành cho Điểm xử lý rác có công suất dưới 200 tấn/ngày:  Nên 

dùng công nghệ đốt tiêu hủy, tận dụng nhiệt để đốt rác; Kèm theo phân loại và sản xuất 

hạt nhựa; Sản xuất gạch không nung, gạch tự chèn; Bán phế liệu như sắt thép,.... 

(Không nên sản xuất phân hữu cơ từ rác). 
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- Giải pháp thứ 2:  Dành cho Điểm xử lý rác có công suất trên 200 tấn/ngày:  Nên 

dùng công nghệ đốt rác phát điện, tận dụng nhiệt để phát điện; Sản xuất gạch không 

nung, gạch tự chèn; Bán phế liệu như sắt thép,.... (Không nên sản xuất phân hữu cơ từ 

rác). 

3. Yếu tố th  3: Lựa chọn Nhà đ u tư: Một trong những yếu tố đem lại sự thành 

công cho Nhà máy rác là lựa chọn Nhà đ u tư, Nhà quản trị điều hành. Nếu Nhà đ u tư 

không có khả năng quản trị điều hành thì công nghệ có tốt đến đâu cũng thất bại. 

Ch ng ta c n chọn một Nhà đ u tư đủ năng lực, đủ tâm huyết, đủ trách nhiệm thì mới 

có thể thành công. 

4. Yếu tố th  4: Sự đồng hành, đồng thuận của các bên liên quan: Vấn đề xử lý rác 

thải là một vấn đề lớn, phức tạp và khó, liên quan đến nhiều thành ph n, liên quan đến 

an sinh xã hội, môi trường và ổn định chính trị. Do vậy, để một Nhà máy xử lý rác thải 

thành công rất c n đến sự đồng bộ chung tay của Nhà nước, Người dân và Doanh 

nghiệp, các bên đều phải hiểu mức độ khó khăn và cùng đồng hành, hỗ trợ nhau thì 

mới có thể thành công. 
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PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH, QUY HOẠCH                                                              

VÀ SẢN PHẨM LÕ ĐỐT RÁC 

 

 

Hình ảnh 1. Nhà máy xử lý rác T-Tech tại huyện Nghĩa Đàn – tỉnh Nghệ An. 

 

Hình ảnh 2. Lò đốt rác công nghệ cao do T-Tech nghiên cứu và chế tạo 
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Hình ảnh 3. Sơ đồ quy hoạch Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của T-Tech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


