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MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọn đề tài 

Huyện Đại Lộc là một huyện nằm ở phía Bắc của tỉnh Quảng 

Nam, trong những năm qua quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

của huyện có nhiều bước phát triển. Huyện Đại Lộc đã hình thành 

được 13 cụm công nghiệp (tập trung chủ yếu dọc Quốc lộ 14B) [1].  

Bên cạnh sự phát triển của các cụm công nghiệp trong địa bàn 

huyện Đại Lộc thì ngược lại tình trạng gây ô nhiễm môi trường cũng 

ngày càng tăng cao và ô nhiễm do chất thải rắn phát sinh từ hoạt 

động công nghiệp là một trong những yếu tố cấu thành làm cho vấn 

đề ô nhiễm môi trường trở nên nóng hơn. Với khối lượng chất thải 

rắn trong công nghiệp ngày càng nhiều, nhưng việc lưu trữ, thu gom 

và vận chuyển còn rất nhiều hạn chế; đồng thời công tác quản lý của 

cơ quan nhà nước về chất thải rắn công nghiệp hiện nay vẫn còn 

nhiều bất cập, chưa khoa học cũng như chưa đáp ứng được yêu cầu 

về bảo vệ môi trường đã để lại những hậu quả nặng nề về môi 

trường, đặc biệt là chất thải nguy hại phát tán ra ngoài môi trường 

gây ảnh hưởng cho môi trường nước (nước mặt, nước ngầm), môi 

trường đất và sức khỏe của người lao động, cũng như dân cư khu vực 

gần cụm công nghiệp. Những vấn đề này gây khó khăn cho công tác 

quản lý của cơ quan nhà nước, đặc biệt là cơ quan chủ quản cụm 

công nghiệp và tạo nên sự bức xúc trong cộng đồng dân cư, cũng 

như tạo bất công cho những doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, có ý 

thức tốt trong việc bảo vệ môi trường [2] [3]. 

Hiện nay hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã và đang được áp 

dụng có hiệu quả trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường 

cho nên đây là lý do tôi chọn đề tài: “Ứng dụng hệ thống thông tin 

địa lý (GIS) xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn tại các cụm 

công nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam”. Đây là đề tài rất 

cần thiết và cấp bách để thực hiện tại thời điểm hiện nay. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu  

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Giúp cho cơ quan quản lý nhà nước nhìn nhận được hiệu quả 

của việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý chất thải rắn phát 

sinh, cũng như quá trình lưu trữ, hành trình thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đại Lộc để 

từ đó có thể nhân rộng, áp dụng trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Nam 

trong tương lai gần. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Mục tiêu 1: Đánh giá được hiện trạng phát sinh chất thải rắn 

và hệ thống thu gom, lưu trữ, vận chuyển chất thải rắn tại các cụm 

công nghiệp; 

- Mục tiêu 2: Ứng dụng GIS: 

+ Để xây dựng cơ sở dữ liệu chất thải rắn của từng doanh 

nghiệp, từng cụm công nghiệp; 

+ Ứng dụng Module trong ArcGIS để xây dựng mô hình dự 

báo lượng chất thải rắn phát sinh trong công nghiệp tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2030; 

+ Xây dựng hệ thống bản đồ chuyên đề về vùng phân bố đặc 

trưng của các loại chất thải rắn phát sinh tại các cụm công nghiệp, 

vạch tuyến thu gom, vận chuyển, vị trí điểm tập kết chất thải rắn. 

- Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp quản lý cho chất thải rắn tại 

các cụm công nghiệp: 

- Giải pháp nâng cao thể chế về quản lý CTR 

- Giải pháp nâng cao nhận thức và năng lực quản lý CTR 

- Ứng dụng tin học để quản lý cơ sở dữ liệu CTR  

3. Ý nghĩa của đề tài 

3.1. Ý nghĩa khoa học  

Tạo lập cơ sở dữ liệu và phương án quản lý chất thải rắn tại 

các cụm công nghiệp nhằm phục vụ cho cơ quan quản lý nhà nước 
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có thể đưa ra các quy định, tiêu chí, biện pháp quản lý thu gom, lưu 

trữ chất thải rắn công nghiệp hợp lý nhằm bảo vệ môi trường và phát 

triển bền vững. 

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy 

thoái môi trường do chất thải rắn gây nên. Từng bước giải quyết tình 

trạng suy thoái môi trường tại các cụm công nghiệp, vùng dân cư lân 

cận. Tạo sự hài hòa giữa tăng dân số, đô thị hóa, phát triển kinh tế - 

xã hội với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm 

bảo môi trường lành mạnh, xanh - sạch - đẹp. 

4. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Các thông tin về khối lượng chất thải rắn phát sinh và hệ 

thống quản lý CTR tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Quy trình thu gom, lưu trữ, vận chuyển chất thải rắn tại các 

cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đại Lộc. 

- Lý thuyết về công nghệ GIS, bản đồ số, thiết kế, xây dựng, 

cập nhật cơ sở dữ liệu. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: 11 cụm công nghiệp dọc Quốc lộ 14B;  

- Công nghệ sử dụng: phần mềm ARCGIS; 

- Thời gian: 07 tháng (từ tháng 12/2016 đến tháng 6/2017). 

4.3. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập số liệu, kế thừa 

- Phương pháp khảo sát, thực địa 

- Phương pháp phân tích GIS 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp và xử lý số liệu 

- Phương pháp mô hình toán 

5. Bố cục luận văn 

Luận văn được trình bày thành 3 chương: 
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Chương 1: Tổng quan. 

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

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận. 

Kết luận 

Tài liệu tham khảo 

Phụ lục 

Chương 1 

TỔNG QUAN 

1.1.  Một số khái niệm liên quan đến chất thải rắn công 

nghiệp (CTRCN) 

Chất thải rắn: Theo Khoản 1, Điều 3, Nghị định 38/2015/NĐ-

CP ngày 24/04/2015 của Chính Phủ về quản lý chất thải và phế liệu: 

CTR là chất thải ở thể rắn, được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác [4]. 

Chất thải rắn công nghiệp: Theo khoản 4, Điều 3, Nghị định 

38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải 

và phế liệu thì CTR công nghiệp được định nghĩa như sau: “Chất 

thải rắn công nghiệp là chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ”. CTRCN bao gồm CTRCN nguy hại và 

CTRCN không nguy hại [4]. 

1.1.1. Khái niệm về chất thải rắn công nghiệp không nguy 

hại 

CTRCN không nguy hại là các chất thải rắn được thải ra từ các 

nhà máy, xí nghiệp công cộng hoặc từ các công trình xử lý khí thải, 

xử lý chất thải rắn thông thường, không chứa hoặc chứa lượng rất 

nhỏ các chất hoặc hợp chất có thể gây nguy hại tới môi trường và sức 

khỏe của con người [5]. 

1.1.2. Phân loại chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

Gồm 4 nhóm chính sau: [5] Nhóm 1 (A-B1): gồm kim loại và 

chất chứa kim loại không độc hại. Nhóm 2 (A-B2): gồm các loại chất 
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thải chủ yếu chứa chất vô cơ, có thể chứa các kim loại hoặc các chất 

hữu cơ không độc hại như thủy tinh, silicat, gốm sứ, gốm kim loại, 

phấn, xỉ, tro, than hoạt tính, thạch cao, cặn boxit, ... Nhóm 3 (A-B3):  

gồm các chất thải chủ yếu chứa chất hữu cơ có thể chứa các kim loại 

hoặc các chất vô cơ không độc hại như nhựa và hỗn hợp nhựa không 

lẫn với các chất bẩn khác, da, bụi, tro, mùn, mạt, cao su, giấy, bìa. 

Nhóm 4 (A-B4): gồm các chất thải có thể chứa cả các thành phần vô 

cơ và hữu cơ không nguy hại như các chất thải từ quá trình đóng gói 

sử dụng nhựa, mủ, chất hóa dẻo, nhựa, keo dán, không có dung môi 

và các chất bẩn, ... 

1.1.3. Tác động của CTRCN không nguy hại đến môi trường 

và sức khỏe cộng đồng [10] 

Hiện nay, khối lượng chất thải rắn trong các đô thị và công 

nghiệp ngày càng tăng do tác động của sự gia tăng dân số, phát triển 

kinh tế xã hội và sự phát triển về trình độ và tính chất tiêu dùng trong 

các đô thị. Lượng chất thải rắn này nếu không được xử lý tốt sẽ dẫn 

đến hàng loạt hậu quả tiêu cực đối với môi trường sống bao quanh 

con người: đất, không khí, nước,… Tác động của việc xử lý không 

hợp lý chất thải rắn được thể hiện như sau: 
 

 

Hình 1.1. Tác động của việc xử lý không hợp lý chất thải rắn 
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1.1.4. Khái niệm về chất thải rắn công nghiệp nguy hại 

CTRCN nguy hại là chất thải rắn từ hoạt động công nghiệp có 

chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại 

trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và 

các đặc tính nguy hại khác) hoặc tương tác chất với chất khác gây 

nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người.  

1.1.5. Phân loại chất thải nguy hại 

Theo điều 5, chương II, nghị định số 38/2015/NĐ-CP  ngày 24 

tháng 04 năm 2015 về cách phân định, áp mã, phân loại và lưu trữ 

chất thải nguy hại như sau:[4] 

Việc phân định chất thải nguy hại được thực hiện theo mã, 

danh mục và ngưỡng chất thải nguy hại. 

- Các chất thải nguy hại phải được phân loại theo mã chất thải 

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

- Nước thải nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường trong hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở phát sinh thì được 

quản lý theo quy định về quản lý nước. 

- Chất thải nguy hại phải được phân loại bắt đầu từ thời điểm 

đưa vào lưu giữ hoặc chuyển đi xử lý. 

Khi phân loại thì các chất thải nguy hại cần phải để trong 

thùng chứa chuyên dụng và có dán nhãn dấu hiệu cảnh báo, phòng 

ngừa CTNH theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6706: 2009 về chất thải 

nguy hại dấu – dấu hiệu cảnh báo và phòng ngừa [8] 

1.1.6. Hệ thống quản lý CTRCN ở Việt Nam 

1.1.6.1. Thu gom, vận chuyển CTRCN không nguy hại. Theo 

Điều 24, nghị định 59/2007/NĐ-CP về Quản lý chất thải rắn: 

- Thu gom chất thải rắn là hoạt động tập hợp, phân loại, đóng 

gói và lưu giữ tạm thời CTR tại nhiều điểm thu gom tới địa điểm 

hoặc cơ sở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 

- Vận chuyển chất thải rắn là quá trình chuyên chở CTR từ nơi 
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phát sinh, thu gom, lưu giữ, trung chuyển đến nơi xử lý, tái chế, tái 

sử dụng hoặc bãi chôn lấp cuối cùng. 

1.1.6.2. Thu gom, vận chuyển CTRCN nguy hại 

Theo Điều 8, Nghị định 38/2015/NĐ-CP về Quản lý chất thải 

và phế liệu: Việc thu gom, lưu giữ vận chuyển chất thải rắn nguy hại 

được thực hiện bởi các tổ chức có năng lực phù hợp và được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy 

hại. Chất thải rắn nguy hại phải được thu gom, tập kết ở kho chứa có 

thiết kế đúng quy định, sau đó được vận chuyển bằng xe chuyên 

dụng đưa đi xử lý. 

1.2. Tổng quan về GIS và các ứng dụng trong quản lý CTR 

công nghiệp 

1.2.1. Khái niệm GIS 

GIS là từ viết tắt của từ Geographic Information Systems (Hệ 

thống thông tin địa lý), là một hệ thống kết hợp giữa con người và hệ 

thống máy tính cùng các thiết bị ngoại vi để lưu trữ, xử lý, phân tích, 

hiển thị các thông tin địa lý để phục vụ một mục đích nghiên cứu và 

quản lý nhất định. 

1.2.2. Các thành phần của GIS 

a) Dữ liệu: Có hai loại cấu trúc dữ liệu: vector và raster, được 

sử dụng để lưu trữ và hiển thị thông tin địa lý. 

b) Phần cứng: Là một hệ thống máy tính trên đó một hệ GIS 

hoạt động. Mỗi một GIS bao gồm các phần cứng như: bộ xử lý trung 

tâm (CPU) và các thiết bị đầu vào, lưu giữ, đầu ra. 

c) Phần mềm: Phần mềm GIS cung cấp các chức năng và các 

công cụ cần thiết để lưu giữ, phân tích và hiển thị thông tin địa lý. 

d) Nhân lực: Con người là yếu tố quyết định sự thành công 

trong quá trình vận hành và khai thác GIS. 

1.2.3. Chức năng của GIS 

Mục đích chung của các Hệ thống thông tin địa lý là thực hiện 
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5 nhiệm vụ sau: nhập dữ liệu, thao tác dữ liệu, quản lý dữ liệu, hỏi 

đáp và phân tích, hiển thị.  

Tạo thành bản đồ thể hiện các đối tượng địa lý và các thông tin 

về đối tượng. 

 

Hình 1.5. Mô phỏng hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

1.2.4. Cấu trúc dữ liệu GIS  

Mô hình dữ liệu là các quy tắc thiết lập để mô tả thế giới thực 

(đối tượng) và mối quan hệ của các đối tượng không gian tương ứng 

với thuộc tính và dạng hình học của nó. Dữ liệu thuộc tính được quản 

lý theo cấu trúc chủ đề hoặc cùng ý nghĩa, dữ liệu không gian (hình 

học) được thể hiện bởi cấu trúc hình học – hình học topo, gồm: Mô 

hình dữ liệu vector và Mô hình dữ liệu raster, cụ thể: Phân tích không 

gian trên một lớp; phân tích không gian trên nhiều lớp; mô hình cơ 

sở dữ liệu GeoDatabase. 

1.2.5. Các ứng dụng GIS trong quản lý CTR công nghiệp 

ArcGIS thực hiện chức năng hỗ trợ việc ra quyết định trong 

việc giải quyết một số vấn đề thực tế đặt ra như: tích hợp nhiều lớp 

thông tin để quyết định thành lập các tuyến thu gom, xây dựng bản 

đồ hiện trạng quản lý CTR… 

1.2.6. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng GIS quản lý CTR 

công nghiệp ở Thế giới, Việt Nam và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng 

Nam 

a) Thế giới: Vấn đề quản lý CTRCN cần phải được quan tâm 
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đúng mức ở bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, do chi phí cho công tác 

quản lý CTRCN lớn nên những quốc gia đang phát triển đã gặp trở 

ngại trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ, thu gom và vận chuyển. 

Mặt khác, do khó khăn về kinh tế nên ở những quốc gia này, sự quan 

tâm đầu tiên của họ mới chỉ dừng lại ở những lợi ích trước mắt là 

làm thế nào để đạt được mức tăng trưởng kinh tế và làm thế nào để 

cuộc sống của người dân được cải thiện. Đứng trước những thách 

thức môi trường ngày càng gia tăng, vấn đề quản lý CTRCN đã được 

các quốc gia phát triến chú trọng từ lâu và cùng với quá trình phát 

triển kinh tế, hệ thống quản lý CTRCN ở các quốc gia này ngày càng 

hoàn thiện. Có thể nghiên cứu pháp luật quản lý CTR công nghiệp ở 

một số quốc gia sau: Cộng hòa liên bang Đức, Trung Quốc. 

b) Việt Nam: Việc ứng dụng GIS trong quản lý chất thải rắn ở 

tỉnh Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, khu vực Nam Trung Bộ giúp ta 

sắp xếp lại hệ thống thu gom chất thải dựa trên dữ liệu không gian, 

dữ liệu thuộc tính và xây dựng bản đồ hệ thống thu gom chất thải. Hệ 

thống thùng rác được sắp xếp dựa trên kết quả phân tích không gian 

lớp thùng rác hiện có. Theo đó, lớp thùng mới được hình thành từ hai 

mảng: điều chỉnh vị trí và định vị thùng rác thêm mới; đồng thời, tập 

trung ứng dụng phân tích không gian kết hợp các phương pháp đánh 

giá nhanh nguồn phát sinh chất thải và tham khảo ý kiến cộng đồng 

để quyết định. Ngoài ra, ứng dụng GIS giúp đánh giá được chi tiết 

hiện trạng hệ thống thu gom và sắp xếp lại hệ thống thùng rác ở 

nhiều khu vực; kết hợp công nghệ GIS với các phương pháp khác để 

giải quyết đầy đủ mối quan hệ giữa hệ thống thu gom và các yếu tố 

tác động; cho hiệu quả cao khi thành lập bản đồ, đặc biệt khi yêu cầu 

nhanh chóng, chính xác; khắc phục được nhược điểm của phương 

pháp lập bản đồ truyền thống thu gom rác. 

c) Quảng Nam: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Xây 

dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quảng bá du lịch tỉnh 

Quảng Nam”, năm 2012 – 2013, Sở Thông tin – truyền thông (TT-
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TT) đã triển khai ứng dụng hệ thống WebGIS phục vụ phát triển du 

lịch trên địa bàn tỉnh, mở ra triển vọng giúp cho công tác thống kê, 

báo cáo, cập nhật dữ liệu, quản lý hồ sơ theo biểu mẫu của ngành 

VH-TT&DL được tiến hành thuận lợi, hiệu quả, tiết kiệm thời gian 

và chi phí. Năm 2013, công nghệ GIS cũng đã được Hội An ứng 

dụng trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản. Trước đây toàn bộ 

khâu quản lý dữ liệu môi trường nuôi trồng thủy sản ở Hội An, các 

biến động môi trường, báo cáo thống kê được thực hiện thủ công trên 

giấy hoặc những dữ liệu lưu trữ rời rạc nên gặp khá nhiều khó khăn. 

Giải pháp Gis đã giúp cơ quan quản lý thủy sản ra quyết định phù 

hợp với thực tế sản xuất nuôi trồng thủy sản tại địa phương. Đối với 

người nuôi trồng thủy sản, dựa trên thông tin có được, có thể phân bố 

đối tượng nuôi phù hợp, lựa chọn vụ nuôi hợp lý. 

d) Đại Lộc: Việc thu gom và quản lý CTR công nghiệp của 

huyện Đại Lộc mới chỉ dừng lại ở xây dựng dữ liệu số (file.doc, 

file.xls), quản lý theo file giấy. Do vậy, ứng dụng Gis trong quản lý 

CTR công nghiệp trên địa bàn huyện Đại Lộc là điều cần thiết và sẽ 

cơ bản giải quyết được các vấn đề: Quản lý việc phát sinh, thu gom, 

vận chuyển CTR công nghiệp trên địa bàn huyện một cách tập trung 

và thống nhất.  

1.2.7. Điều kiện về tự nhiên 

1.2.8. Điều kiện kinh tế - xã hội [2]  

 
 

Chương 2 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

- Lý thuyết về CTR công nghiệp; 

- Lý thuyết và ứng dụng của công nghệ Arcgis; 
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- Thực trạng công tác lưu trữ, thu gom, vận chuyển CTRCN 

tại Việt Nam và huyện Đại Lộc; 

- Khái quát về điều kiêṇ tư ̣nhiên, kinh tế xã hôị của khu vực 

nghiên cứu. 

- Khảo sát và đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải rắn công 

nghiệp và hệ thống thu gom, lưu trữ, vận chuyển chất thải rắn tại các 

cụm công nghiệp; 

- Ứng dụng GIS: 

+ Để xây dựng cơ sở dữ liệu chất thải rắn của từng doanh 

nghiệp, từng cụm công nghiệp; 

+ Ứng dụng Module trong ArcGIS để xây dựng mô hình dự 

báo lượng chất thải rắn phát sinh trong công nghiệp tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2030; 

+ Xây dựng hệ thống bản đồ chuyên đề về vùng phân bố đặc 

trưng của các loại chất thải rắn phát sinh tại các cụm công nghiệp, 

vạch tuyến thu gom, vận chuyển, vị trí điểm tập kết chất thải rắn. 

- Đề xuất giải pháp quản lý cho chất thải rắn tại các cụm công 

nghiệp. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập số liệu, kế thừa.  

- Phương pháp khảo sát, thực địa.  

- Phương pháp phân tích GIS 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp và xử lý số liệu. 

- Phương pháp mô hình toán.. 
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Chương 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả khảo sát, thu thập và hiện trạng lưu trữ, thu 

gom, vận chuyển CTRCN tại các cụm công nghiệp 

3.2.  

3.2.1. Đối với chất thải rắn công nghiệp nguy hại 

a) Khối lượng phát sinh 

b) Hiện trạng thu gom, vận chuyển CTRCN nguy hại 

 Sơ đồ hiện trạng thu gom chất thải công nghiệp nguy hại: 

CTRCN nguy hại phát sinh ở nhà máy 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ hiện trạng thu gom chất thải công nghiệp nguy hại 

3.2.2. . Đối với chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

a) Khối lượng phát sinh 

Bảng 3.7. Khối lượng CTR công nghiệp không nguy hại phát sinh  

của từng nhà máy 

TT Tên nhà máy 
Khối lượng 

(tấn/năm) 

1 HTX CN-TTCN Đại Hiệp 1.28 

2 CT CP ĐT SX và Xuất nhập khẩu Sao Mộc 1.05 

3 CT TNHH CB CS Đà Nẵng 1.91 

4 CT TNHH Đại Hòa (cơ sở 1) 
Ngừng hoạt động, 

làm kho chứa 

5 CT TNHH Đại Hòa (cơ sở 2) 1.70 

6 CT CP Đại Hưng 2.00 

7 CT TNHH TM&SX Nghĩa Tín 1.10 

8 Công ty TNHH Groz-Beckert VN 23.38 

Thùng 240l 

chứa CT lỏng 

Thùng 240l 

chứa CT rắn 

CN Công ty  

An Sinh 

Công ty 

Lilama EME 
Công ty MTĐT 

Quảng Nam 

Xe chuyên dụng 

Đưa đến nơi xử lý 

Kho chứa tại 
nhà máy 
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TT Tên nhà máy 
Khối lượng 

(tấn/năm) 

9 Công ty TNHH SX-TM&DV Đại Hiệp 4.00 

10 CT TNHH CB TS Hải Thành Công Đại Lộc 1.91 

11 Chi nhánh Nam Quan 1.06 

12 Công ty TNHH Gia Nghi 1.28 

13 CT TNHH Tân Thành Thắng 1.28 

14 Công ty CP Đầu tư Phúc Thiện 1.00 

15 CT CP Xi măng Thanh Long 0.85 

16 Công ty CP Prime Đại Lộc 32.86 

17 Chi nhánh nhà máy gạch Tuynen Phương Nam 1.28 

18 Công ty CP Prime Đại Quang 1.28 

19 CT CP Thủy điện A Vương 0.85 

20 CT TNHH SX&TM Phú Thịnh 1.28 

21 CT TNHH MTV TM Tâm Phúc Nguyên 1.28 

22 HTX TTCN 27-7 Đại Lộc 2.60 

Tổng 85.23 (tấn/năm) 

b) Hiện trạng thu gom, vận chuyển CTRCN không nguy hại 

Bảng 3.8. Khối lượng CTRCN không nguy hại được thu gom 

STT 

Khối lượng CTRCN 

không nguy hại phát 

sinh (tấn/năm) 

Tỷ lệ thu 

gom  

% 

Khối lượng CTRCN 

không nguy hại được 
thu gom 

(tấn/năm) 

Khối lượng CTRCN 

không nguy hại chưa 
được thu gom 

(tấn/năm) 

1 85.23 95% 80.97 4.26 

Sơ đồ hiện trạng thu gom chất thải công nghiệp không nguy hại: 

CTRCN không nguy hại phát sinh ở nhà máy 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ hiện trạng thu gom chất thải công nghiệp không 

nguy hại 

Tần suất thu gom của từng nhà máy được thể hiện qua bảng 

dưới đây: 

Thùng 660l Thùng 240l  

Công ty MTĐT Quảng Nam – 

Chi nhánh Đại Lộc 

Xe cuốn ép 

Bãi rác Đại Hiệp 

Kho chứa tại nhà 

máy 
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Bảng 3.9. Tần suất thu gom của từng nhà máy 
TT Tên doanh nghiệp Thứ ngày thu gom/tuần 

1 HTX CN-TTCN Đại Hiệp 2 và 5 

2 CT CP ĐT SX và Xuất nhập khẩu Sao Mộc 3 và 6 

3 CT TNHH CB CS Đà Nẵng 3 và 6 

4 CT TNHH Đại Hòa (cơ sở 1) Không thu gom 

5 CT TNHH Đại Hòa (cơ sở 2) 3 và 6 

6 CT CP Đại Hưng 3 và 6 

7 CT TNHH TM&SX Nghĩa Tín 3 và 6 

8 Công ty TNHH Groz-Beckert VN 2 đến 7 

9 Công ty TNHH SX-TM&DV Đại Hiệp 3 và 6 

10 CT TNHH CB TS Hải Thành Công Đại Lộc 2 và 5 

11 Chi nhánh Nam Quan 2 và 5 

12 Công ty TNHH Gia Nghi 2 và 5 

13 CT TNHH Tân Thành Thắng 2 và 5 

14 Công ty CP Đầu tư Phúc Thiện 2 và 5 

15 CT CP Xi măng Thanh Long 2 và 5 

16 Công ty CP Prime Đại Lộc 3 và 6 

17 Chi nhánh nhà máy gạch Tuynen Phương Nam 3 và 6 

18 Công ty CP Prime Đại Quang 3 và 6 

19 CT CP Thủy điện A Vương 3 và 6 

20 CT TNHH SX&TM Phú Thịnh 3 và 6 

21 CT TNHH MTV TM Tâm Phúc Nguyên 2 và 5 

22 HTX TTCN 27-7 Đại Lộc 3 và 6 

Qua đó, ta thấy thời gian thu gom vào thứ (3 và 6) là nhiều 

nhất với 12 nhà máy; sau đó là vào thứ (2 và 5) với 8 nhà máy. 

* Từ tình hình thực tế về công tác lưu trữ, thu gom, vận 

chuyển CTR công nghiệp tại các cụm công nghiệp trên địa bàn 

huyện Đại Lộc và các nội đề cập ở mục 3.1 bản thân đánh giá 

chung như sau: 

a) Đánh giá về công tác lưu trữ 

b) Đánh giá về công tác thu gom, vận chuyển CTR 

c) Xây dựng giải pháp thu gom, vận chuyển CTR tại cụm công 

nghiệp 

3.2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu 

Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công tác thu gom, vận 

chuyển CTRCN được xây dựng trên cơ sở ứng dụng GIS, do đó 

trong các CSDL đều bao gồm các thành phần chính như sau: 

a/ Cấu trúc các lớp dữ liệu 
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Hình 3.4. Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công tác thu gom, vận 

chuyển CTRCN 

 Dữ liệu nền GIS có các lớp cơ bản như sau: Ranh giới hành 

chính, đường giao thông, sông suối... 

b/ Mô tả chi tiết cấu trúc dữ liệu 

3.2.4. Xây dựng và thiết lập bản đồ nền 

a. Nguồn dữ liệu 

b. Xây dựng bảng thuộc tính và cấu trúc cho mỗi trường thuộc 

tính. 

3.2.5. Thiết lập bản đồ khối lượng phát sinh CTRCN thông 

thường, CTRCN nguy hại tại cụm CN trên địa bàn huyện Đại Lộc 

a/ Bản đồ khối lượng phát sinh chất thải rắn công nghiệp 

thông thường tại các cụm công nghiệp 

b/ Bản đồ khối lượng phát sinh chất thải rắn công nghiệp 

thông thường tại các cụm công nghiệp 

3.2.6. Đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp 

a/ Xây dựng bản đồ chuyên đề đề xuất về việc đặt các trạm 

trung chuyển và điểm tập kết mới tại các cụm công nghiệp 
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Sơ đồ đề xuất thu gom mới để thu gom chất thải rắn công nghiệp 

tại các cụm công nghiệp: 
 

Đơn vị thu gom chất 

thải rắn CN nguy hại 

Đơn vị thu gom chất thải 

rắn CN thông thường 

 

Điểm tập kết của CCN 

Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp – TM&DV huyện Đại Lộc 

Đưa đến nơi xử lý 

Trạm trung 

chuyển 

CTRCN nguy hại của nhà máy CTRCN thông thường của nhà máy 

 

 

Dựa vào sơ đồ nêu trên và danh mục các trạm trung chuyển 

CTR được quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ban hành kèm theo Quyết 

định số 154/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của UBND tỉnh Quảng 

Nam và đặt tại mỗi cụm công nghiệp một điểm tập kết, ta có kết quả 

xây dựng được bản đồ hệ thống điểm tập kết và trạm trung chuyển 

như sau: 

 

Hình 3.8. Bản đồ hệ thống điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRCN 

huyện Đại Lộc 
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Nhận xét:  Các điểm tập kết tại mỗi cụm công nghiệp thiết lập 

trong bản đồ là vòng tròn màu xanh, nằm sát đường quốc lộ 14B, 

thuận tiện cho công tác thu gom, vận chuyển. 

b/ Đề xuất xây dựng bản đồ chuyên đề các tuyến đường để thu 

gom vận chuyển chất thải rắn công nghiệp 

 

Hình 3.9. Bản đồ hệ thống tuyến thu gom, vận chuyển CTRCN không 

nguy hại huyện Đại Lộc 

Nhận xét: 

Tuyến đường vận chuyển CTRCN thông thường của cụm công 

nghiệp (tuyến đường màu đen thể hiện trong bản đồ trên) sẽ đi dọc 

các tuyến đường Quốc lộ 14B, DT609, ĐH3, ĐH4 ĐH5, ĐH105 và 

được xử lý tại Bãi rác Đại Hiệp (nằm sát đường quốc lộ 14B) và 

tương lai sẽ được xử lý tại khu xử lý đặt ở xã Đại Nghĩa, cũng nằm 

giáp với đường quốc lộ 14B, cách Bãi rác Đại Hiệp khoảng 4-5 km.  

* Đối với chất thải rắn công nghiệp nguy hại 

Tuyến thu gom CTRCN nguy hại được thể hiện qua bản đồ 

vạch tuyến thu gom vận chuyển dưới đây: 
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Hình 3.28. Bản đồ hệ thống tuyến thu gom, vận chuyển CTRCN nguy 

hại huyện Đại Lộc 

Nhận xét:  

Tuyến đường vận chuyển CTRCN nguy hại tại các cụm Công 

nghiệp chủ yếu nằm trên quốc lộ 14B (tuyến đường màu đen thể hiện 

trong bản đồ trên) và được đưa đến khu xử đặt ở xã Đại Nghĩa để xử 

lý. Trước mắt khu xử lý xã Đại Nghĩa chưa triển khai, Trung tâm 

Phát triển CCN – TM&DV huyện Đại Lộc sẽ liên hệ, phối hợp với 

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng An Sinh, xã 

Đại Hiệp, huyện Đại Lộc để xử lý (đơn vị này cũng nằm trên tuyến 

đường quốc lộ 14B, tạo điều kiện thuận lợi và chi phí xử lý giảm do 

khoảng cách thu gom ngắn). 

Với việc đề xuất tuyến thu gom, vận chuyển chất thải rắn 

thông thường và nguy hại như trên sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết 

kiệm được tài chính, đồng thời công tác quản lý của nhà nước được 

kiểm soát chặt chẽ, thuận lợi hơn. 
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3.2.7. Ứng dụng Module trong Arcgis để dự báo chất thải 

rắn công nghiệp đến năm 2030 

3.2.7.1. Tính hệ số phát thải, dự báo CTR tại các cụm công 

nghiệp phát sinh đến năm 2030 

Căn cứ theo quyết định 113/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Quảng Nam, ngày  10 tháng 01 năm 2014 về Phê duyệt Quy hoạch 

xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2030; Căn cứ theo 

quyết định 3681/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 14 

tháng 11 năm 2012 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội huyện Đại Lộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 huyện 

Đại Lộc; Căn cứ theo QCVN 07:2010/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.   

Chất thải rắn công nghiệp năm 2016 

- Xác định lượng CTR phát sinh từ hoạt động công nghiệp: 

Rcn = Ssx × gcn = 191.719 ×320 = 61350,036 kg/ngày  

        = 61,35 tấn/ngày 

Trong đó: Rcn – là lượng CTR công nghiệp phát sinh, kg/ngày 

 Ssx - là diện tích đất sản xuất công nghiệp (ha) 

       (với Ssx = 72%×Skcn = 72%×226,28 = 191.719 ha) 

gcn - là tiêu chuẩn thải rác bình quân, gcn = 320 kg/ha.ng 

- Tỷ lệ thu gom: i = 100%. 

- Xác định lượng CTR công nghiệp theo thành phần: 

Từ bảng thông tin thuộc tính lớp Ranh giới cụm công nghiệp 

tiến hành tạo thêm trường thông tin Ssx (diện tích đất sản xuất). 

Thực hiện biểu thức tính Field caculator với biểu thức Ssx = 0.72* 

[DT_CN_QHCT.  

Tương tự tạo trường thông tin Rcn (lượng CTR công nghiệp phát 

sinh),tiến hành thực hiện biểu thức tính Field caculator với biểu thức 

Rcn = Ssx × gcn, kết quả là lượng CTR công nghiệp phát sinh Rcn từng 

cụm công nghiệp được tính. Tiến hành xuất kết quả bản thuộc tính trong 
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lớp Ranh giới cụm công nghiệp. 

Với cách tính như trên ta có bảng lượng CTR công nghiệp 

năm 2016 như sau: 

Bảng 3.12. Khối lượng CTR công nghiệp phát sinh, thu gom 

Năm 

Tổng lượng 

chất thải 

phát sinh 

(tấn/ngày) 

Lượng rác 

thu gom 

(100%) 

(tấn/ngày) 

CT Nguy 

hại rắn 

(40.1%) 

(tấn/ngày) 

CT Không 

nguy hại 

(53,0%) 

(tấn/ngày) 

CT có thể 

tái chế 

(6,9%) 

(tấn/ngày) 

2016 61,35 61,35 24,60 32,52 4,23 

3.2.7.2. Chất thải rắn công nghiệp phát sinh quy hoạch đến 

2030 

Rnăm sau  = Ssx năm trước  .(1 + j). gcn năm sau 

Với j là tỷ lệ phát triển công nghiệp, j = 13,5% 

gcn là tiêu chuẩn thải chất thải rắn, gcn = 320 kg/ha.ngày và Ssx = 

72%×Skcn 

Trong giao diện ArcMap ta chọn công cụ ModuleBuilder, 

chọn Insert > Model Only Tool > Caculator Field, thực hiện Conect 

với lớp ranh giới cụm công nghiệp. Kết quả đầu ra là lớp Chất thải 

rắn công nghiệp phát sinh năm 2017. Tương tự thực hiện tương tự 

cho biểu thức tính toán chất thải rắn công nghiệp phát sinh đến 2030 
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Qua sử dụng Module trong ArcGis ta có bảng thành phần chất 

thải rắn công nghiệp năm 2030 như sau: 

Bảng 3.13. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh đến năm 

2030 

Năm 
Lượng chất thải 

phát sinh (tấn/ngày) 

Lượng CT nguy hại 
(tấn/ngày) 

Lượng CT không 
nguy hại (tấn/ngày) 

Lượng CT có thể 
tái chế (tấn/ngày) 

(40.1%) (53.0%) (6.9%) 

2016 61,35 24,60 32,52 4,23 

2017 69,63 27,92 36,91 4,80 

2018 79,03 31,69 41,89 5,45 

2019 89,70 35,97 47,54 6,19 

2020 101,81 40,83 53,96 7,03 

2021 115,56 46,34 61,24 7,97 

2022 131,16 52,59 69,51 9,05 

2023 148,86 59,69 78,90 10,27 

2024 168,96 67,75 89,55 11,66 

2025 191,77 76,90 101,64 13,23 

2026 217,66 87,28 115,36 15,02 

2027 247,04 99,06 130,93 17,05 

2028 280,39 112,44 148,61 19,35 

2029 318,24 127,62 168,67 21,96 

2030 361,21 144,84 191,44 24,92 

Nhận xét:  

Việc dự báo khối lượng phát sinh chất thải rắn công nghiệp 

đến năm 2030 là cột mốc quan trọng, là số liệu dự báo chất thải rắn 

công nghiệp trong tương lai để từ đó nhà quản lý môi trường và các 

cơ quan có liên quan khác có cơ sở và căn cứ để có thể đưa ra những 
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chính sách, biện pháp cho tương lai nhằm chủ động hơn trong việc 

kiểm soát khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh, định hướng 

phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. 

3.2.8. Đề xuất một số giải pháp khác để quản lý chất thải rắn 

tại các cụm công nghiệp 

3.2.8.1. Giải pháp nâng cao thể chế về quản lý CTR 

- Các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương cần siết 

chặt trong công tác quản lý CTR trong cụm công nghiệp. 

- Các nhà máy trong cụm công nghiệp, các đơn vị thu gom vận 

chuyển chất thải rắn công nghiệp phải định kỳ báo cáo cơ quan có chức 

năng cụ thể các điều kiện tham gia quản lý CTR, bao gồm năng lực về 

con người, trang thiết bị, cơ sở vật chất, khả năng kiểm soát các chất ô 

nhiễm thứ cấp, khả năng ứng phó tại chỗ trong những tình huống khẩn 

cấp nhằm đảm bảo không gây ra các sự cố, ô nhiễm môi trường phù hợp 

với điều kiện thực tế tại các cụm công nghiệp. 

- Yêu cầu các doanh nghiệp đang hoạt động trong cụm công 

nghiệp báo cáo tình hình phát sinh CTNH theo đúng quy điṇh taị 

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT đến cơ quan có thẩm quyền đúng 

thời gian quy định. 

- Khi cụm công nghiệp chưa có điểm tập kết CTR, có văn bản 

yêu cầu các tổ chức, cá nhân trong CCN phải phân loại, lưu trữ và 

hợp đồng chuyển giao CTR cho đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển đưa đi xử lý đúng quy định. 

- CTR của các cơ sở trong Cụm công nghiệp phải được lưu giữ 

tạm thời bằng thiết bị chuyên dụng và chứa trong kho để chờ thu gom, 

vận chuyển. Trong quá trình vận chuyển, chủ nguồn thải không được 

để rò rỉ, rơi vãi, phát tán chất thải ra ngoài môi trường xung quanh.  

3.2.8.2. Giải pháp nâng cao nhận thức và năng lực quản lý 

CTR 

Tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên và lãnh đạo 
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doanh nghiệp của các nhà máy ở CCN về tác hại của CTR công 

nghiệp, đặc biệt là CTRCN nguy hại ảnh hưởng đến sức khỏe con 

người và môi trường như thế nào để từ đó chủ doanh nghiệp và cán 

bộ công nhân viên có ý thức chấp hành tốt hơn trong công tác bảo vệ 

môi trường. 

3.2.8.3. Ứng dụng tin học để quản lý cơ sở dữ liệu CTR 

Hiện nay, công tác quản lý các thông tin liên quan đến CTR nói 

chung, CTNH trên địa bàn huyện còn rất nhiều khó khăn: Việc đăng ký 

chủ nguồn thải do Sở TNMT cấp, do đó các thông tin về CTNH chỉ có 

chủ nguồn thải và Sở TNMT nắm giữ; đồng thời các thông tin liên quan 

về CTNH được lưu trữ trên giấy tờ, do đó các cơ quan quản lý môi 

trường ở địa phương rất khó kiểm tra, kiểm soát thông tin khi cần gặp 

nhiều khó khăn. Để công tác quản lý được thuận lợi và đạt hiệu quả 

cao hơn, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý 

dữ liệu là rất cần thiết, nhằm giúp cho thông tin dữ liệu được cập 

nhật và truy xuất một cách dễ dàng, nhanh chóng, chính xác. 

 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

1. Kết luận 

Đề tài đã đánh giá được những thuận lợi và khó khăn cho công 

tác quản lý CTR công nghiệp tại các cụm công nghiệp trên địa bàn 

huyện. Qua kết quả nghiên cứu đề tài rút ra một số kết luận như sau: 

1. Quá trình tìm hiểu, khảo sát thực tế khối lượng CTRCN 

phát sinh, hệ thống lưu giữ, thu gom, vận chuyển CTR tại các cụm 

công nghiệp đã đánh giá được hiện trạng khối lượng phát sinh, của 

hệ thống thu gom, vận chuyển CTR tại cụm công nghiệp của khu  

vực nghiên cứu. Đồng thời qua đó ta thấy được những ưu, khuyết 

điểm của công tác quản lý hệ thống thu gom, vận chuyển CTR tại 

các cụm công nghiệp của địa phương hiện nay. 
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2. Bước đầu xây dựng hệ CSDL địa lý cho hệ thống lưu giữ, 

thu gom, vận chuyển , khối lượng phát sinh CTR  tại các cụm công 

nghiệp, để qua đó hỗ trợ và đưa ra phương pháp cho công tác quản lý 

được tốt hơn. Đề tài dự báo được lượng chất thải rắn phát sinh cho 

khu vực nghiên cứu đến năm 2030, đó là cơ sở để các nhà quản lý 

thấy được để đưa ra phương án nhằm đáp ứng, phục vụ cho việc thu 

gom, vận chuyển CTR các cụm công nghiệp đến năm 2030. Trên cơ 

sở này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho nhà quản lý trong việc vạch tuyến thu 

gom CTR cụm công nghiệp.  

2. Đề nghị 

Hiện nay, công tác quản lý CTR cụm công nghiệp đã và đang 

có những chuyển biến tích cực một cách rõ rệt. Điều này có thể thấy 

rõ qua: 

+ Tần suất thu gom rác thải đã được tăng lên. 

+ Số lượng xe, loại xe phục vụ cho công tác thu gom – vận 

chuyển, nhân công thực hiện thu gom cũng tăng lên. 

Do vậy, dữ liệu về hệ thống thu gom, vận chuyển CTR cụm 

công nghiệp của huyện Đại Lộc sẽ ngày một nhiều và lớn hơn, do 

vậy không chỉ ứng dụng GIS trong công tác quản lý thu gom – vận 

chuyển CTR mà còn xây dựng một chương trình quản lý để việc ứng 

dụng GIS vào công tác quản lý sẽ hoàn chỉnh hơn. 

Đối với công tác quản lý: 

Để có thể đưa một phương pháp quản lý mới vào thực hiện, 

điều này đòi hỏi: 

+ Cần phổ biến và hỗ trợ cho việc sử dụng công nghệ GIS 

trong quản lý và quy hoạch những vấn đề có liên quan đến tài 

nguyên và môi trường nói chung và quản lý chất thải rắn nói riêng. 

+ Đẩy mạnh những hoạt động, chính sách về các khía cạnh xã 

hội của vấn đề quy hoạch tuyến thu gom – vận chuyển chất thải rắn. 


