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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong chiến lược phát triển tương lai gần, Đà Nẵng đặt mục tiêu 

thành phố môi trường, thành phố đáng sống và phát triển bền vững, tiếp 

tục trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh 

tế - xã hội của miền Trung [12]. Việc phát triển kinh tế, dịch vụ một mặt 

mang l i nhiều d u hiệu t ch c c như giải qu ết việc làm, t ng trưởng 

kinh tế, mặt khác c ng gâ  tác động tiêu c c đến môi trường. Ch t thải 

phát sinh ngà  càng t ng, nhưng thu gom xử lý còn nhiều h n chế, đặc 

biệt nguồn phát sinh và khối lượng ch t thải rắn ngu  h i (CTRNH). Tính 

đến thời điểm hiện t i, lượng ch t thải ngu  h i bao gồm từ sinh ho t, 

công nghiệp và   tế trung bình của Thành phố khoảng 1,5 t n/ngà  song 

việc lưu trữ, thu gom, vận chu ển, xử lý còn nhiều h n chế, chưa đáp ứng 

được  êu cầu bảo vệ môi trường [15]. 

Hiện na , TP. Đà Nẵng nói chung và quận Hải Châu nói riêng 

đang triển khai nhiều ứng dụng phục vụ công tác quản lý xâ  d ng trên 

một nền tảng công nghệ thống nh t gọi là nền tảng Ch nh qu ền điện tử 

thành phố Đà Nẵng (Danang eGovPlatform) [18]. Nhìn nhận từ th c tế 

với mong muốn quản lý hiệu quả CTRNH, tôi nhận th   công nghệ 

hệ thống thông tin địa lý GIS (Geographic Information S stem) là 

công cụ kỹ thuật phù hợp trong xâ  d ng giải pháp thu gom, vận 

chu ển trên địa bàn và là hướng đi đúng đắn giúp nhà quản lý tiết 

kiệm thời gian, chi ph . 

 u t phát từ cơ sở th c ti n trên, với mục đ ch là phân t ch, đánh 

giá, d  báo lượng CTRNH phát sinh đến n m 2030 nh m áp dụng hệ 

thống thông tin địa lý đối với quản lý thu gom ch t thải ngu  h i trên 

địa bàn quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, tôi đã tiến hành th c hiện đề tài: 

“Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý chất thải 

nguy hại trên địa bàn quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng” 
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2. Mục tiêu  nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Đánh giá được hiện tr ng phát sinh, lưu trữ, thu gom, vận chu ển 

CTRNH sinh ho t,   tế, dịch vụ trên địa bàn quận Hải Châu, TP Đà 

Nẵng và ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xâ  d ng cơ sở dữ 

liệu nh m đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá hiện tr ng phát sinh, th c tr ng quản lý, công tác lưu 

trữ, thu gom, vận chu ển CTRNH trên địa bàn quận Hải Châu, TP Đà 

Nẵng; 

- Tính toán d  báo khối lượng CTRNH phát sinh đến n m 2030; 

- Ứng dụng ArcGIS để xâ  d ng cơ sở dữ liệu về CTRNH của 

các cơ sở ho t động trên địa bàn; 

- Thiết lập và thể hiện tr c quan trên hệ thống bản đồ chu ên đề 

về vùng phân bố đặc trưng, xâ  d ng lộ trình thu gom, tu ến vận 

chu ển CTRNH tối ưu. 

3. Đối tƣợng nghiên cứu 

- Các thông tin về khối lượng phát sinh, thành phần, t nh ch t 

CTRNH của các cơ sở dịch vụ,   tế, hộ gia đình trên địa bàn quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng. 

- Qu  trình lưu trữ, thu gom, vận chu ển CTRNH trên địa bàn 

quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 

- Lý thu ết về công nghệ GIS, bản đồ số, thiết kế, cập nhật cơ sở 

dữ liệu. 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

4.1. Ý nghĩa khoa học 

- Làm cơ sở cho những nghiên cứu sâu hơn về ứng dụng GIS để 

quản lý CTRNH trên địa bàn thành phố; 

- Trong điều kiện gia t ng lượng CTRNH hiện na  thì đề tài là cơ 

sở dữ liệu lưu trữ có hệ thống cho việc xâ  d ng các giải pháp quản 

lý hiệu quả. Từ đó, đưa ra các qu  định, tiêu ch , biện pháp quản lý 

phù hợp. 
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4.2. Ý nghĩa thực tế 

Ứng dụng công cụ GIS để xác định vùng phân bố phát sinh 

CTRNH đồng thời xâ  d ng tu ến thu gom, lưu trữ, vận chu ển tối ưu 

là giải pháp hữu  ch, góp phần giảm chi ph  nhưng vẫn đảm bảo hiệu 

quả trong công tác kiểm soát ô nhi m môi trường t i địa phương. 

5. Bố cục đề tài 

Mở đầu 

Chương 1: T ng quan tài liệu 

Chương 2: Đối tương, nội dung và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3: Kết quả và bàn luận 

Kết luận và kiến nghị 

Danh mục tài liệu tham khảo 

Phụ lục  

CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN 

 

1.1. ĐẶC TÍNH CỦA CHẤT THẢI NGUY HẠI 

1.1.1. Định nghĩa 

“Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, 

lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính 

nguy hại khác”. 

“Chất thải rắn nguy hại là chất thải nguy hại ở thể rắn”. 

1.1.2. Nguồn phát sinh 

- Từ dịch vụ   tế, các ho t động công nghiệp, ho t động nông 

nghiệp, thương m i, tiêu dùng trong dân dụng [21]. 

1.1.3. Phân loại 

- Các ch t thải nguy h i phải được phân lo i theo mã ch t thải 

nguy h i để lưu giữ trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp.  

- Nước thải nguy h i được xử lý đ t quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

trong hệ thống xử lý nước thải t i cơ sở phát sinh thì được quản lý theo quy 

định về quản lý nước 
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- Ch t thải nguy h i phải được phân lo i bắt đầu từ thời điểm đưa 

vào lưu giữ hoặc chuyển đi xử lý. 

1.2.   ƢU GI , PHƢƠNG TI N V N CHUYỂN CHẤT THẢI R N 

NGUY HẠI 

1.2.1. Hƣớng dẫn xây dựng kho lƣu giữ CTRNH. 

a. Bao bì CTNH 

b. Thiết bị lưu chứa CTNH 

c. Khu vực lưu giữ CTNH 

1.2.2. Phƣơng tiện vận chuyển chất thải nguy hại 

Đáp ứng các  êu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường  

1.3. THU GOM V      Ý CHẤT THẢI R N NGUY HẠI 

1.3.1. Quy trình ISO trong công tác thu gom vận chuyển chất 

thải nguy hại và quản lý thiết bị GPS cho xe thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn 

a. Quy trình ISO trong công tác thu gom vận chuyển chất thải 

nguy hại 

b. Quy trình ISO trong quản lý thiết bị GPS của phương tiện vận 

chuyển chất thải rắn 

1.3.2. Thu gom và x  lý chất thải nguy hại y tế 

T nh đến n m 2015, tỉ lệ CTR y tế được thu gom đ t trên 75%; tỷ 

lệ CTNH y tế được thu gom, xử lý đ t khoảng 65%. Trong khoảng hơn 

300 t n ch t thải y tế mỗi ngày chỉ có 1/3 số CTR được đốt b ng lò đốt hiện 

đ i và có thể đảm bảo an toàn môi trường.  

1.3.3. Thu gom và x  lý chất thải rắn nguy hại t  hoạt đ ng 

sản xuất 

Theo thống kê từ báo cáo của các địa phương cho th y, khối lượng 

CTNH được thu gom, xử lý ngà  càng t ng qua từng n m. So với 5 n m từ 

2005 - 2010, trong giai đo n từ 2011 đến 2015, việc thu gom, xử lý CTNH 

t i một số cơ sở sản xu t quy mô lớn đã bắt đầu được quan tâm.  

1.3.4. Thu gom và x  lý chất thải rắn nguy hại t  khu dân cƣ  

Việc phân lo i CTR t i nguồn vẫn chưa được triển khai rộng rãi, 

chưa phân lo i vẫn là chủ  ếu và lượng CTRNH trong sinh ho t vẫn 

còn được thu gom chung với CTR đô thị.  
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1.4. CÁC PHƢƠNG PHÁP     Ý CHẤT THẢI R N NGUY HẠI 

ĐIỂN HÌNH 

1.4.1. Phƣơng pháp nhiệt 

Phương pháp nhờ s  ox  hóa và phân hủ  nhiệt mà các ch t hữu 

cơ sẽ được khử độc t nh và phá vỡ c u trúc, sử dụng các lo i lò đốt như: 

Lò đốt ch t lỏng, lò đốt thùng qua , lò đốt tầng sôi. 

1.4.2. Phƣơng pháp ổn định hóa rắn và chôn lấp 

a. Phương pháp ổn định hóa rắn  

Là làm t ng các t nh ch t vật lý của ch t thải, giảm khả n ng phát 

tán vào môi trường ha  làm giảm t nh độc h i của ch t ô nhi m.  

b. Phương pháp chôn lấp 

Là công đo n cuối cùng không thể thiếu trong hệ thống quản lý 

ch t thải ngu  h i. Chôn l p là biện pháp nh m cô lập ch t thải làm 

giảm thiểu khả n ng phát tán của ch t thải vào môi trường.  

1.5. TỔNG QUAN VỀ H  THỐNG THÔNG TIN ĐỊA  Ý (GIS) 

ỨNG DỤNG GIS TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH TUYẾN 

THU GOM, V N CHUYỂN CTRNH 

1.5.1. Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý GIS 

a. Khái niệm GIS 

GIS là một hệ thống thông tin được thiết kế để thu thập, cập nhật, 

lưu trữ, t ch hợp và xử lý, tra cứu, phân t ch và hiển thị mọi d ng dữ 

liệu địa lý. Một hệ thống được gọi là GIS nếu nó có các công cụ hỗ trợ 

cho việc thao tác với dữ liệu không gian. Hệ thống thông tin địa lý GIS 

là một hệ thống kết hợp giữa con người và hệ thống má  t nh cùng các 

thiết bị ngo i vi để lưu trữ, xử lý, phân t ch, hiện thị các thông tin địa lý 

để phục vụ một mục đ ch nghiên cứu và quản lý nh t định. 

b. Các thành phần của GIS 

Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, nhân l c 

c. Chức năng của GIS 

Thu thập, nhập dữ liệu; Thao tác dữ liệu; Phân tích; Hiển thị; 

Xu t bản 

d. Cấu trúc dữ liệu GIS 

 Phân tích không gian trên một lớp; Phân tích không gian trên 

nhiều lớp; Mô hình cơ sở dữ liệu GeoDatabase 
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1.5.2. Các ứng dụng GIS trong quản lý CTRNH đô thị 

Hỗ trợ việc ra quyết định trong việc giải quyết một số v n đề th c tế đặt 

ra như: t ch hợp nhiều lớp thông tin để quyết định thành lập các tuyến 

thu gom, xây d ng bản đồ hiện tr ng quản lý CTR…   

1.5.3. Ứng dụng GIS trong công tác quy hoạch tuyến thu gom, 

vận chuyển CTRNH 

a. Thế Giới  

Hệ thống dữ liệu về ch t thải ngu  h i RCRAInfo của Mỹ [24]: 

Hệ thống dữ liệu ch t độc của Mỹ (TRI) [25 

Hệ thống kiểm kê phát thải quốc gia của Mỹ (NEI) [26] 

b. Việt Nam 

Ứng dụng công nghệ GIS, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật 

môi trường tỉnh Hậu Giang về “ â  d ng cơ sở dữ liệu quản lý ch t 

thải ngu  h i trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”;  

c. Hải Châu, Đà Nẵng 

Việc thu gom và quản lý CTNH của thành phố mới chỉ dừng l i ở 

xâ  d ng dữ liệu số (file.doc, file.xls), việc quản lý lộ trình xe di 

chu ển chỉ được th c hiện trên trang quanl xe.com 

1.6. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KI N TỰ NHIÊN, KINH TẾ  Ã HỘI 

CỦA QU N HẢI CHÂU, TH NH PHỐ Đ  NẴNG 

1.6.1. Điều kiện tự nhiên  

1.6.2. Điều kiện kinh tế - xã h i 

CHƢƠNG 2 

ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. ĐỐI TƢỢNG V  PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

2.1.2. Đối tƣợng nghiên cứu 

Ch t thải rắn ngu  h i phát sinh từ các nguồn: hộ gia đình, cơ sở 

dịch vụ công nghiệp qu  mô nhỏ và các cơ sở   tế, phòng khám trên địa 

bàn quận Hải Châu 

- Các hộ gia đình trên địa bàn quận Hải Châu chưa tiến hành 

phân lo i CTR ngu  h i và sinh ho t.  
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- Các cơ sở dịch vụ công nghiệp qu  mô nhỏ. Quận Hải Châu là 

nơi tập trung hầu hết các cơ sở dịch vụ công nghiệp chủ  ếu là các cơ 

sở lưu trú, khách s n, sửa chữa xe má , gara ô tô…  

- Các cơ sở   tế, phòng khám trên địa bàn 13 phường thuộc quận 

Hải Châu, TP Đà Nẵng. Quận Hải Châu là nơi tập trung hầu hết các 

bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh của thành phố.  

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 

13 phường quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. 

2.2. NỘI DUNG 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng phát sinh, thu gom, lƣu trữ, vận 

chuyển CTRNH tại quận Hải Châu, TP ĐN 

- Báo cáo Hiện tr ng phát sinh, lưu trữ, thu gom và vận chu ển 

CTRNH 

- Báo cáo Hiện tr ng quản lý CTRNH của các đơn vị có chức n ng 

- Báo cáo  â  d ng giải pháp về thời gian thu gom, tu ến thu 

gom và vận chu ển tối ưu với tình hình phát sinh và điều điều kiện th c 

tế t i địa phương. 

2.2.2. Dự báo số liệu phát sinh CTRNH 

- Báo cáo t ng khối lượng CTRNH phát sinh đến n m 2030. 

- Báo cáo D  báo lượng trang thiết bị, thời gian thu gom đến n m 

2030 

2.2.3.  ây dựng cơ sở dữ liệu GIS và thiết lập bản đồ thu 

gom, lƣu trữ và vận chuyển CTRNH trên địa bàn quận 

- Báo cáo  â  d ng cơ sở dữ liệu thuộc t nh 

- Báo cáo  â  d ng các dữ liệu không gian 

- Báo cáo  ác định vị tri GPS kiểm tra mức độ đảm bảo của công 

tác thu gom, vận chu ển 

- Báo cáo  â  d ng bản đồ chu ên đề thu gom, tập kết, vận 

chu ển CTRNH tối ưu. 

2.2.4. Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp 

- Đề xu t các biện pháp hoàn thiện hệ thống quản lý CTRNH t i 

quận Hải Châu b ng cách ứng dụng GIS 
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- Đề xu t qu  ho ch xử lý CTRNH n m 2030 

2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phƣơng pháp kế th a 

- Thu thập dữ liệu nền 

- Thiết lập dữ liệu không gian 

2.3.2. Phƣơng pháp khảo sát thực địa 

Tiến hành khảo sát th c tế, quan sát, chụp hình các cơ sở, hộ gia 

đình phát sinh CTRNH trên địa bàn quận. Phỏng v n đối tượng th c 

hiện công việc quản lý CTRNH của các cơ sở, các chủ hộ gia đình trên 

địa bàn. 

+ Đối với các cơ sở dịch vụ và   tế: Điều tra, khảo sát thông tin 

số liệu từ người quản lý bao gồm: S  chủ nguồn thải, các chứng từ ch t 

thải ngu  h i qua các kỳ, báo cáo ch t thải ngu  h i định kỳ (nếu có).  

+ Đối với các hộ gia đình, lập phiếu khảo sát thông tin chủ  ếu là 

số lượng pin, bóng đèn, rác điện tử.. để làm dữ liệu nghiên cứu 

2.3.3. Phƣơng pháp phân tích và x  lý số liệu 

Sau khi thu thập, tiến hành thống kê, phân lo i theo các nhóm, 

nhập dữ liệu và xử lý số liệu để từ đó mô tả, so sánh, phân t ch đánh giá 

phục vụ cho các kết quả nghiên cứu, các số liệu thống kê xử lý b ng 

phần mềm E CEL. 

2.3.4. Phƣơng pháp ứng dụng GIS thành lập CSD , bản đồ 

chuyên đề  

Chu ển các thông tin từ bản đồ, bản vẽ gốc về d ng số hóa. Sử 

dụng bản đồ hành ch nh, qu  ho ch quận Hải Châu dùng phần mềm 

ArcGIS để số hoá l i các lớp bản đồ nền phù hợp với mục tiêu của đề 

tài. Tập hợp các dữ liệu thông tin để xâ  d ng cơ sở dữ liệu trên nền 

phần mềm GIS, từ đó xâ  d ng các bản đồ chu ên đề d  báo và quản lý 

khối lượng phát sinh, xác định lộ trình thu gom, phương tiện vận 

chu ển CTRNH, nhu cầu đầu tư phương tiện 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ V  B N  U N 

 

3.1. ĐÁNH GIÁ HI N TRẠNG PHÁT SINH V  HI N TRẠNG 

THU GOM, V N CHUYỂN CTRNH TRÊN ĐỊA B N QU N HẢI 

CHÂU  

 Làm rõ hiện tr ng phát sinh, công tác thu gom, vận chu ển 

CTRNH trên địa bàn quận. Từ đó đề xu t các biện pháp để hoàn thiện 

công tác nà  t i địa phương và làm cơ sở lập qu  ho ch, t nh toán m ng 

lưới thu gom, vận chu ển CTRNH đến n m 2030 

3.1.1. CTRNH sinh hoạt 

a. Hiện trạng phát sinh CTRNH sinh hoạt 

Nhận th   tầm hiểu biết của người dân về CTNH là r t  t. Người 

dân chưa th c hiện phân lo i t i nguồn và ch t thải ngu  h i từ hộ gia 

đình được thu gom chung với ch t thải sinh ho t.  

Ngoài các thành phần khảo sát nêu trên trong CTRNH sinh ho t 

còn có một số lo i khác như, lọ đ ng hóa ch t, ch t tẩ  có thành phần 

ngu  h i, lọ đ ng hóa ch t diệt côn trùng, thuốc diệt chuột, keo dán 

chuột… do điều kiện không l   mẫu được vậ  ước lượng lượng CTRNH 

sinh ho t phát sinh b ng khoảng 0,05% lượng CTR sinh ho t.  

 Như vậ  qua t nh toán, với dân số n m 2017 là  lượng CTNH 

phát sinh h ng ngà  từ sinh ho t của khu dân cư là 0,136 (t n/ngà ) ha  

4.080 (kg/tháng)  

Bảng 3.2. Lượng CTRNH sinh hoạt phát sinh năm 2017 qua khảo sát và 

tính toán  

Năm Dân số 
 ƣợng CTR  phát 

sinh (tấn/ngày) 

Tỷ lệ thu 

gom 

 ƣợng CTRNH     

phát sinh 

(tấn/ngày) 

2017 209641 273,0 100% 0,136 

 b. Hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý CTRNH sinh hoạt 

Th c tế hiện na  người dân chưa th c hiện phân lo i t i nguồn do 
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đó chưa tách được CTNH ra khỏi ch t thải rắn thông thường. Lượng 

ch t thải nà  không được phân lo i thu gom mà được thu gom chung 

với CTR sinh ho t, sau đó Công t  CP MT ĐT Đà Nẵng thu gom và 

chôn l p t i bãi rác Khánh Sơn như sơ đồ dưới đâ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom CTRNH sinh hoạt 

3.1.2. CTRNH t  các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

a. Hiện trạng phát sinh CTRNH từ các cơ sở SX, KDDV 

Có khoảng 20 cơ sở có s  chủ nguồn thuộc quận Hải Châu với  

t ng lượng phát sinh n m 2015 là 5.452 kg/n m. Thời điểm hiện t i là 

2017 do đó d a vào chỉ tiêu phát triển kinh tế ta t nh được n m 2017 

t ng lượng phát sinh là 7.023,4 kg/n m ha  trung bình 01 tháng là 

585,3 kg/tháng. Khảo sát như sau: 

- Số cơ sở sửa chữa xe má  theo quá trình khảo sát thưc địa là 

118 cơ sở. Tiến hành khảo sát theo phiếu được 25/118 cơ sở, chiếm tỉ lệ 

21%, với khối lượng giẻ lau trung bình là 2,04 kg/tháng/cơ sở  

Ch t thải rắn sinh ho t  

(chứa CTRNH) 

Công nhân môi trường thu gom tr c 

tiếp b ng xe bagac và thùng rác 
Đặt thùng rác theo giờ trên 

các tu ến đường 

Tr m trung chu ển 

 e vận chu ển container 

Điểm tập kết nâng thùng 

 

Xe nâng thùng 

Bãi rác Khánh Sơn 

(chôn l p hợp vệ sinh) 
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- Số cơ sở hàn tiện gia công cơ kh  là 36 cơ sở. Tiến hành điều tra 

được 16/36 cơ sở, chiếm tỉ lệ 44,44%, với khối lượng ch t thải rắn ngu  

h i là 1,67 kg/tháng/cơ sở (xem bảng 1.1.3 phụ lục 1). 

- Số cơ sở gara ô tô là hơn 30 cơ sở. Tiến hành điều tra được 22 

cơ sở có qu  mô lớn (xem bảng 1.2.4 phụ lục 1). 

Bảng 3.3. Lượng phát sinh CTRNH từ các loại hình dịch vụ, công 

nghiệp trên địa bàn quận Hải Châu năm 2017 

Năm 

Cơ sở có 

sổ nguồn 

(kg/tháng) 

S a chữa 

xe máy 

(kg/ tháng) 

Cơ khí tiện 

gia công 

(kg/ tháng) 

Gara ô tô 

(kg/tháng) 

Tổng phát sinh 

(kg/tháng) 

2017 585,3 240,7 60,1 692,7 5366,6 

b. Hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý CTRNH từ các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ thu thu gom CTRNH đối với các cơ sở có sổ chủ nguồn 

3.1.3. CTRNH y tế 

a. Hiện trạng phát sinh CTRNH y tế 

Có 24 cơ sở   tế và khoảng 80 phòng khám đang ho t động, 

trong đó có 9 bệnh viện (2 bệnh viện tu ến trung ương, 3 bệnh viện 

tu ến thành phố, 3 bênh viện ngoài công lập, 1 bệnh viện c p quận), 2 

trung tâm dịch vụ   tế, 13 tr m   tế của 13 phường. Số lượng điều tra 

khảo sát là 5/9 bệnh viện, 13/13 tr m   tế phường và 53/79 phòng khám 

(chiếm 56% tỉ lệ bệnh viện, 100% tỉ lệ tr m   tế và 67% tỉ lệ phòng 

khám).  

CTRNH dịch 

vụ công 

nghiệp có s  

chủ nguồn 

Thùng 

màu 

cam 

V = 240l 

Xe 

chuyên 

dụng 

Bãi rác 
Khánh 

Sơn 

 ử lý 

đốt 

hoặc 

chôn 

l p  

(tùy 

thuộc 

lo i 

CTRN

H) 
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Bảng 3.5. Lượng chất thải rắn phát sinh theo các loại hình  

 oại hình Số cơ sở 
Tổng phát sinh 

(kg/tháng) 

Chuẩn trị   học c  tru ền 1 5 

Chuyên Khoa 20 147,1 

Đa Khoa 15 245 

 ét nghiệm 15 161 

Thẩm mỹ viện 2 46 

b. Hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý CTRNH 

Đối với các tr m y tế phường và các phòng khám: Công nhân đến 

l   bao đ ng rác màu vàng từ sọt rác của các phòng khám, chuyển vào 

thùng rác màu vàng, cam của công ty c  phần MT ĐT Đà Nẵng và vận 

chuyển đi. Đối với ch t thải y tế của các bệnh viện có tần su t thu gom 

rác là 3 lần/tuần t i các bệnh viện, sẽ có ngày thời gian lưu trữ vượt quá 

1 ngày so với qu  định t i TTLT 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT [10]. 

Đối với các Phòng khám thì ch t thải y tế từ các cơ sở y tế được thu gom 1 

đến 2 lần/ tuần, các bệnh viện được thu gom 3 lần/ tuần.  

 

Hình 3. . Sơ đồ chung thu gom chất thải rắn y tế nguy hại của công ty 

cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng. 
 

 



13 

3.1.4. Tổng khối lƣợng CTRNH phát sinh  
 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.11. Biểu đồ tổng khối lượng CTRNH phát sinh trên địa bàn 

quận Hải Châu năm 2017 

3.2. TÍNH TOÁN DỰ BÁO KHỐI  ƢỢNG RÁC PHÁT SINH 

ĐẾN NĂM 2030; SỐ  ƢỢNG THIẾT BỊ, THÙNG RÁC, 

PHƢƠNG TI N THU GOM CẦN PHẢI ĐẦU TƢ THEO H NG 

NĂM V  ĐẾN NĂM 2030 

3.2.1. Dự báo khối lƣợng phát sinh theo hàng năm đến năm 2030 

a. Chất thải nguy hại trong sinh hoạt 

- Lượng CTR phát sinh từ n m 2017 trở đi được xác định  RSH/n+1 

=  Nn+1  g   t = Nn  (1+q) g   t (kg/ngày) 

Trong đó:  Nn : số dân n m n (người); Nn+1 : số dân n m 

n+1(người); q : tỷ lệ t ng dân số (%); g : tiêu chuẩn thải rác 

(kg/người.ngà ); t: Tỷ lệ CTNH trong CTRSH (%). 

b. Chất thải nguy hại trong dịch vụ, công nghiệp 

Khối lượng phát sinh và thu gom cho các n m tiếp theo như sau. 

Ri+1 = Ri(1+0,135). 

Rj = Ri(1+0,135) + 2,04 x 118+1,67 x 36 + Ni+1 x 1,3 x 

0,045/100  với Ri là khối lượng ch t thải rắn có chủ nguồn và các cơ sở 

Gara ô tô n m thứ I; Ri+1 là khối lượng ch t thải rắn có chủ nguồn n m 

CTR NGUY HẠI 2017 

(23.622,6 kg/tháng) 

CTRNH SINH HOẠT 

(4.080 kg/tháng) 

CTRNH DVỤ, C NGHIỆP 

(5.366,6 kg/tháng) 

CTRNH Y TẾ 

(14.176 kg/tháng) 
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thứ i+1; Rj là khối lượng ch t thải rắn ngu  h i n m thư i+1; Ni+1 là 

dân số n m thứ i+1 

c. Chất thải y tế 

- Lượng ch t thải rắn   tế ngu  h i t i các bệnh viện được t nh 

RNH/BVij = Gij.N (kg/ngày) Với RNH/BVij là lượng phát sinh 

trên một ngà  của bệnh viện i n m thứ j, N là hệ số phát sinh ch t thải   

tế (kg/giường/ngà ), Gij là số giường bệnh của các bệnh viện i vào của 

n m thứ j (giường) 

3.2.2. Số lƣợng thiết bị, thùng rác, phƣơng tiện thu gom cần 

phải đầu tƣ theo hàng năm và đến năm 2030. 

a. Quy hoạch hệ thống thu gom 

 
Hình 3.12. Sơ đồ thu gom CTRNH dịch vụ, công nghiệp và sinh hoạt 

 

Hình 3.15. Sơ đồ thu gom định hướng từ các bệnh viện năm 2017  

đến năm 2030 
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b. Tính toán số lƣợng thiết bị thu gom vận chuyển 

Bảng 3.14. Tính toán phương tiện thu gom chất thải rắn nguy hại sinh 

hoạt, dịch vụ, công nghiệp  

Năm 
Xe Chuyên 

dụng 

Số thùng đầy 

chuyến 

Số 

chuyến 

Số 

xe 

Số 

công 

nhân 

201

7 

7 m
3 

23 2 1 3 

7 m
3
 23 2 1 3 

Xe máy 01 thùng 120L 5 3 3 

203

0 

9 m
3
 30 2 1 2 

7 m
3
 23 6 1 2 

Bảng 3.16. Bảng tính toán phương tiện thu gom chất thải rắn y tế  

nguy hại  

Năm 
Phƣơng tiện 

 thu gom 

Số thùng 

(thùng) 

Số thùng 

làm 

đầy/chuyến 

Số 

chuyến 

Số 

phƣơng 

tiện 

2017 
 e chu ên dụng 

23 thùng 240 L 

(hoặc 46 thùng 

120L) 

23 2 1 

Xe máy 01 thùng 120 L 1 4 2 

2030  e chu ên dụng 

37 thùng 240 L 

(hoặc 74 thùng 

120L) 

21 2 1 

 

3.3. ỨNG DỤNG GIS   P CÁC BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ TRONG 

CÔNG TÁC QUẢN  Ý MẠNG  ƢỚI THU GOM, V N CHUYỂN 

CTRNH TẠI QU N HẢI CHÂU, TP Đ  NẴNG  

3.3.1.  ây dựng các bảng cơ sở dữ liệu về kết quả khảo sát 

hiện trạng và tính toán dự báo  

a. Xây dựng cơ sở dữ liệu 

b. Xây dựng các lớp cơ sở dữ liệu 
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3.3.2.  ây dựng bản vẽ chuyên đề vạch tuyến thu gom và quy 

hoạch các vị trí phát sinh chất thải rắn nguy hại 

Qu  trình thành lập bản đồ chu ên đề Quản lý ch t thải rắn ngu  h i: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.17. Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề Quản lý chất thải rắn 

nguy hại 

Thiết kế mô hình dữ liệu không 

gian 

Dữ liệu đầu vào 

Bản đồ hiện tr ng công tác 

thu gom, vận chu ển CTR   

tế NH 

Thiết kế mô hình dữ liệu thuộc 

tính 

Rà soát, kiểm tra th c 

địa 

Phân tích không gian 

Thành lập bản đồ nền 

 â  d ng bản đồ chu ên đề Quản lý ch t thải rắn 

ngu  h i 

Chồng xếp các lớp bản 

đồ 

Bản đồ lượng CTR   tế phát 

sinh  

Bản đồ đề xu t tu ến thu gom 

và qu  ho ch điểm tập kết 

CTRNH 

Hệ thống k  hiệu, bảng chú 

giải  u t bản đồ 
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3.3.3.  ây dựng các bản vẽ chuyên đề: CTRNH phát sinh; 

tuyến thu gom, vận chuyển; số chuyến thu gom, vị trí đặt thùng 

rác; loại phƣơng tiện vận chuyển, điểm tập kết; tuyến thu gom tối 

ƣu; vạch tuyến thu gom và quy hoạch các vị trí tập kết, trung 

chuyển CTRNH 

a. Xây dựng bản đồ chuyên đề cho CTRNH y tế phát sinh, 

CTRNH hộ gia đình phát sinh. 

* Biên tập trường thuộc tính (sử dụng ArcMap) 

Để xây d ng thông tin thuộc tính cho bản đồ, ta tiến hành xây 

d ng, sửa chữa b  sung các trường dữ liệu cho lớp “hành ch nh Hải 

Châu”. Hộp tho i Add Field biên tập thêm 2 trường dữ liệu. Nhập thông 

tin cho trường thuộc tính vừa t o (sử dụng ArcMap). Hiển thị dữ liệu 

(sử dụng ArcMap) Hiển thị theo trường dữ liệu tongphatsinhCTRYTNH 

 * Kết xu t bản đồ:   

 

Hình 3.1 . Bản đồ thể hiện lượng chất thải rắn nguy hại y tế phát sinh 

quận Hải Châu năm 2017 

b. Xây dựng tuyến thu gom, vận chuyển, vị trí các nguồn phát 

sinh CTRNH y tế hiện trạng 

* T o mới các lớp cơ sở dữ liệu (sử dụng ArcCatalog) 

- Nhập dữ liệu cho các lớp vừa t o (sử dụng ArcMap) 
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T o mới tuyến thu gom đường Tương t  th c hiện nhập dữ liệu 

cho 24 tuyến đường còn l i. Nhập dữ liệu cho lớp điểm phát sinh. 

Tương t  nhập dữ liệu cho 2 lớp dữ liệu còn l i là Tr m y tế và các 

phòng khám 

* Kết xu t bản đồ: Các lớp sau khi được xây d ng CSDL sẽ kết 

nối DLTT và DLKG l i với nhau. 

 
Hình 3.21. Bản đồ tuyến chính thu gom, vận chuyển chất thải rắn y tế 

nguy hại hiện trạng quận Hải Châu năm 2017 

c. Xây dựng tuyến thu gom, vận chuyển, vị trí các nguồn phát 

sinh CTRNH cho năm 2030. 

- Hiển thị dữ liệu thuộc tính (sử dụng ArcMap). 

Để xác đinh đường một chiều ta tru  v n dữ liệu như sau: 

   

Minh họa truy v n thuộc t nh xác định tuyến đường vận chuyển 

b ng xe chuyên dụng 
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 Nhập dữ liệu từ Excel 

 Các thuộc t nh về điểm phát sinh, tọa độ, địa chỉ, số lượng thu 

gom, được t nh toán và lưu trữ dưới d ng bảng Excel, từ đó chúng ta sẽ 

nhập dữ liệu vào như kiểu nhập dữ liệu từ excel, dữ liệu đã chu ển vào 

GIS như sau: Chu ển lớp dữ liệu từ Excel vào ARCGIS. Chu ển dữ 

liệu từ excel sang shp. 

  

 Kết xuất bản đồ. Sau khi kết xu t ra d ng file ảnh 

 
Hình 3.22. Bản đồ đề xuất vạch tuyến thu gom và quy hoạch hệ thống 

thu gom chất thải rắn nguy hại y tế năm 2017 
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Hình 3.23. Bản đồ đề xuất vạch tuyến thu gom và quy hoạch hệ thống 

thu gom chất thải rắn nguy hại y tế năm 2030 

 

 
Hình 3.24. Bản đồ quy hoạch hệ thống thu gom vận chuyển CTRNH dịch 

vụ và công nghiệp quận Hải Châu năm 2017 
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Hình 3.25. Bản đồ quy hoạch hệ thống thu gom vận chuyển CTRNH dịch 

vụ và công nghiệp và sinh hoạt quận Hải Châu năm 2030 

3.4. ĐỀ  UẤT GIẢI PHÁP QUẢN  Ý CTRNH CHO QU N HẢI 

CHÂU, TP Đ  NẴNG 

3.4.1. Giải pháp quản lý phƣơng tiện thu gom, vận chuyển ctnh 

a. Mô hình tích hợp GPS vào hệ thống 

Các phương tiện vận chu ển được lắp đặt thiết bị định vị vệ tinh 

GPS PT302. Dữ liệu về vị tr  phương tiện được tru ền về trung tâm 

quản lý thông qua m ng vô tu ến GSM sử dụng kỹ thuật GPPS ha  3G.  

Má  chủ đặt t i trung tâm quản lý được kết nối với má  chủ của 

nhà cung c p dịch vụ GSM/GPRS hoặc 3G thông qua m ng Internet, để 

nhận dữ liệu của các thiết bị GPS rồi chu ển tọa độ cho th ch hợp và 

hiển thị lên bản đồ GIS, đồng thời lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. 

b. Thu thập số liệu gằng GPS 

Dùng má  GPS tiến hành thu thập số liệu để vẽ l i đường đi 

của phương tiện vận chu ển: Khởi động má  →Chọn menu → 

Chọn công cụ vẽ l i đường đi → Datalogger →  u t lên má  t nh. 

Đưa số liệu lên má  t nh ta có thể sử dụng một số cách sau: 
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- Kết nối tr c tiếp với má  t nh thông qua phần mềm mapsource. 

- Quản lý phương tiện thu gom tr c tiếp theo thời gian th c d a 

vào hệ thống m ng internet qua nhà cung c p dịch vụ GPRS, 3G và 

tương lai là 4G để chu ển tr c tiếp vị tr  của phương tiện thu gom và 

thể hiện trên bản đồ nền GIS đã được xâ  d ng. 

c. Sử dụng các bản đồ chuyên đề đã được thành lập dựa trên 

lượng dự báo CTRNH phát sinh từng năm từ 2017 đến 2030 

Tra cứu d  dàng về vị tr  thu gom (điểm dừng), t  động xác đinh 

chiều dài của tu ến thu gom, khối lượng thu gom, lo i phương tiện thu 

gom, đáp ứng hỗ trợ th c hiện qu  trình ISO, tiêu chuẩn ISO 140001: 

2010  êu cầu của thông tư 36/2015/BTNMT. 

3.4.2. Phƣơng án quy hoạch x  lý chất thải rắn nguy hại 

a. Về phương pháp đốt 

 Tính toán công su t của lò đốt  

Đảm bảo xử lý lượng ch t thải theo biến động t ng của ch t thải 

trong từng giai đo n từ n m 2015 đến n m 2037. Hệ số ảnh hưởng công 

su t (hệ số kể đến s  không đồng đều về thành phần, trị số calo, độ ẩm của 

ch t thải và tu i của lò đối với công su t lò) là 0,85; l y hệ số ảnh hưởng 

thời gian ngừng lò cho mục đ ch ch m sóc kỹ thuật lò là 0,93  

M = ĐÔT- 2040
R

0,85  0,93
 = 

1185.1

0,85  0,93
 = 1500 (kg/ngày) 

 L a chọn lò: 

- Giai đo n 2017-2030: M = 1500/2 = 750 (kg/ngày) 

Sử dụng thêm 1 lò ST-200. Lò có công su t thiết kế 800 

(kg/ngà ), với khả n ng ho t động liên tục 4 giờ/ngà , công su t thiết 

kế 200 (kg/h). 

 T nh toán lượng tro: Nhiên liệu sử dụng là DO. 

- T ng M đem đốt trong giai đo n 2017-2030: 19,78 ( t/ngày) 

- Lượng tro hình thành: 19,78 x Ap = 19,78 x 0,15% = 0,03 

(t/ngày) 

- Hệ số tro ba  = 0,5 su  ra lượng tro còn l i là 0,015 (t/ngà ).        
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b. Về phương pháp chôn lấp 

- Tính toán ô chôn l p ch t thải rắn nguy h i 

- Thiết kế các công trình trong ô chôn l p hợp vệ sinh 

* Hệ thống đê bao, độ dốc, mái dốc talu  đào các ô chôn l p 

- Độ dốc ô và mái dốc talu  đào các ô chôn l p 

*Hệ thống chống th m của ô chôn l p 

* Hệ thống chống th m đá  bãi  

* Lớp phủ trên cùng 

* Lớp lót thành 

KẾT  U N 

Qua quá trình th c hiện luận v n có thể rút ra được những kết 

luận sau: 

1. Hệ thống quản lý ch t thải ngu  h i quận Hải Châu hiện na  

chưa hoàn thiện, đặc biệt là đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ và các 

hộ gia đình có lượng phát sinh  t. Các chủ nguồn thải vẫn chưa có ý 

thức phân lo i ch t thải ngu  h i và ch t thải không ngu  h i. Để kiểm 

soát tốt nguồn phát sinh, xử lý hiệu quả ch t thải ngu  h i cần phải có 

s  quan tâm chú trọng hơn nữa của các cơ quan quản lý nhà nước và 

các đơn vị chủ nguồn thải. 

Đề tài đã đưa ra các giải pháp nh m hoàn thiện hệ thống quản lý 

ch t thải ngu  h i trên địa bàn quận Hải Châu, góp phần vào việc 

giảm thiểu đáng kể lượng ch t thải ngu  h i được thu gom, vận 

chu ển và xử lý chung với ch t thải công nghiệp không ngu  h i. Từ 

đó, giảm được s  phát sinh ô nhi m, độc h i đến môi trường và con 

người. 

2. Đề tài đã d  báo được lượng ch t thải rắn ngu  h i phát sinh 

đến n m 2030 và đưa các dữ liệu lên trên hệ thống thông tin địa lý 

(GIS), nhờ đó các cơ quan quản lý có thể triệt để kiểm soát lượng phát 

sinh, phương thức thu gom, vận chu ển, hướng xử lý và có cái nhìn 

t ng quan trên bản đồ địa phương. H ng n m, người quản lý, kiểm soát 

chỉ cần cập nhật dữ liệu để làm mới nguồn thông tin phục vụ công tác 

chuyên môn. 
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3. D a vào qu  ho ch quản lý ch t thải rắn n m 2030, đề tài d  

báo và t nh toán sơ bộ khối lượng cần xử lý theo 02 phương pháp ch nh 

là phương pháp đốt và phương pháp chôn l p và đề xu t phương án xử 

lý. 

Do khả n ng điều kiện nghiên cứu, khảo sát th c tế về quản lý 

CTRNH t i các cơ sở   tế, dịch vụ, hộ gia đình gặp một số khó kh n và 

h n chế nên luận v n không tránh khỏi những khiếm khu ết, tác giả 

mong muốn được s  thông cảm và những ý kiến đóng góp của hội 

đồng, các thầ  cô, các b n bè và các độc giả. 

KIẾN NGHỊ 

Để góp phần nâng cao n ng l c quản lý ch t thải ngu  h i và xử lý 

ch t thải ngu  h i của quận Hải Châu, tác giả có những kiến nghị sau: 

1. Về phương diện th c hiện quản lý ch t thải ngu  h i 

- Đầu tư hệ thống m ng quản lý tr c tiếp chứng từ CTNH thể 

hiện lượng CTRNH bàn giao, thời gian bàn giao giữa đơn vị chủ nguồn 

thải và đơn vị thu gom vận chu ển xử lý, đồng thời đầu tư thiết bị GPS 

gắn tr c tiếp trên các phương tiện thu gom và vận chu ển CTRNH 

nh m giúp cơ quan quản lý kiểm tra giám sát được d  dàng hơn. 

- Sớm có hướng giải qu ết phù hợp hơn đối với các chủ nguồn 

thải có khả n ng phát sinh CTRNH  t từ các nguồn sinh ho t và các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ nhỏ, tha  đ i dần nhận thức về bảo vệ môi 

trường, hình thành thói quen phân lo i rác ngu  h i và không ngu  h i 

trên toàn địa bàn quận 

2. Phương án t nh toán thiết kế lò đốt và chôn l p ch t thải rắn 

ngu  h i tầm nhìn 2030 

- Cần tìm nguồn vốn đầu tư, trang bị đúng kỹ thuật khi vận hành, 

nâng cao ý thức vận hành đúng qu  trình, đúng qu  định. 

- Có định hướng xâ  d ng lò đốt và ô chôn l p ch t thải ngu  

h i trong tương lai sao cho đảm bảo về mặt kỹ thuật. Về lâu dài công 

tác nà  cần có những nghiên cứu kỹ lưỡng để xử lý một cách hiệu 

gia t ng. 


