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I. Thông tin cá nhân: 

o Họ và tên: Trần Tấn Thành  

o Ngày tháng năm sinh: 04/8/1991 

o Face book: Trần Thành  

o Địa chỉ: ấp Bến Mương, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi 

o Email: trantanthanh48.cc@gmail.com 

o Số điện thoại: 0988.194.103 

II. Thông tin ý tưởng: 

1. Ý tưởng: Ủ chất thải hữu cơ tại hộ gia đình dùng làm phân bón. 

2. Thời gian thực hiện: dự kiến 1 tháng. 

3. Địa điểm thực hiện: tại các hộ gia đình. 

4. Mô tả chi tiết: 

 4.1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 

 4.1.1. Định nghĩa chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn (CTR) bao gồm tất cả các chất thải ở dạng rắn, phát sinh do các 

hoạt động của con người và sinh vật, được thải bỏ khi chúng không còn hữu ích hay 

khi con người không muốn sử dụng nữa. 

Chất thải rắn sinh hoạt là những chất thải liên quan đến các hoạt động của con 

người, nguồn tạo thành chủ yếu từ các khu dân cư, các cơ quan, trường học, các trung 

tâm dịch vụ, thương mại. Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần bao gồm kim loại, sành 

sứ, thủy tinh, gạch ngói vỡ, đất, đá, cao su, chất dẻo, thực phẩm dư thừa hoặc quá hạn 

sử dụng, xương động vật, tre, gỗ, lông gà vịt, vải , giấy, rơm, rạ, xác động vật, vỏ rau 

quả v.v… 

4.1.2. Nguồn gốc phát sinh 

Các nguồn phát sinh CTRSH từ: 

o Khu dân cư 

o Khu thương mại (nhà hàng, khách sạn, siêu thị, chợ…) 

o Cơ quan, công sở (trường học, trung tâm và viện nghiên cứu, bệnh 

viện…) 

o Khu xây dựng và phá hủy các công trình xây dựng 

o Khu công cộng (nhà ga, bến tàu, sân bay, công viên, khu vui chơi, đường 

phố…) 
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o Nhà máy xử lý chất thải 

o Hoạt động công nghiệp và nông nghiệp 

4.1.3. Thành phần và tính chất của chất thải rắn sinh hoạt 

a. Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt 

Thành phần của CTR là một thuật ngữ dùng để mô tả tính chất và nguồn gốc 

các yếu tố riêng biệt cấu thành nên dòng chất thải, thông thường được tính bằng phần 

trăm theo khối lượng. 

Thành phần lý, hóa học của chất thải rắn đô thị rất khác nhau tùy thuộc vào 

từng địa phương, vào mùa khí hậu vào điều kiện kinh tế và nhiều yếu tố khác. 

Thành phần Định nghĩa Ví dụ 

1. Các chất cháy được 

Giấy Các vật liệu làm từ giấy và bột giấy Các túi giấy, mảnh bìa, 

giấy vệ sinh... 

Hàng dệt Có nguồn gốc từ các sợi Vải, len, nilon... 

Thực phẩm Các chất thải từ đồ ăn thực phẩm Cọng rau, vỏ quả, thức ăn 

thừa... 

Cỏ, gỗ củi, rơm rạ Các vật liệu và sản phẩm được chế 

tạo từ gỗ, tre, ... 

Đồ dùng bằng gỗ như bàn, 

ghế, vỏ dừa... 

Chất dẻo Các vật liệu và sản phẩm được chế 

tạo từ chất dẻo 

Phim cuộn, túi chất dẻo, 

chai nhựa... 

Da và cao su Các vật liệu và sản phẩm được chế 

tạo từ da và cao su 

Bóng, giày, ví... 

2, Các chất không cháy 

Các kim loại sắt Các vật liệu và sản phẩm được chế 

tạo từ sắt mà dễ bị nam châm hút 

Dao, sắt vụn... 

Các kim loại phi 

sắt 

Các vật liệu và sản phẩm được chế 

tạo từ sắt mà dễ bị nam châm hút 

Dao, sắt vụn... 

Thủy tinh Các vật liệu và sản phẩm chế tạo từ 

thủy tinh 

Chai lọ, đồ đựng bằng thủy 

tinh, bóng đèn 

Đá và sành sứ Bất kỳ các loại vật liệu không cháy 

khác ngoài kim loại và thủy tinh 

Gạch, đá, gốm... 

3. Các chất hỗn 

hợp 

Tất cả các vật liệu khác không phân 

loại trong bảng này 

Đá cuội, cát, đất, tóc... 

(Nguồn: www.gree-vn.com) 
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Mỗi nguồn thải khác nhau có các loại chất thải đặc trưng khác nhau cho từng 

nguồn thải. Các loại CTR sinh hoạt phát sinh từ các nguồn thải được trình bày: 

Các loại chất thải đặc trưng từ nguồn thải sinh hoạt 

STT 
Nguồn phát 

sinh 
Loại CTR 

1 Hộ gia đình 

Rác thực phẩm, giấy, carton, nhựa, túi nylon, vải, rác vườn, 

gỗ, thủy tinh, nhôm, thiết, sắt, các kim loại khác, tro, lá 

cây, các chất thải đặc biệt bao gồm pin, dầu nhớt xe, lốp xe, 

ruột xe, sơn thừa... 

2 
Khu thương 

mại 

Giấy, carton, nhựa, túi nylon, gỗ, rác thực phẩm, thủy tinh, 

kim loại, các chất thải đặc biệt như vật dụng gia đình hư 

hỏng (kệ sách, đèn, tủ,…), đồ điện hư hỏng (máy, radio, 

tivi,…), tủ lạnh, máy giặt hỏng, pin dầu nhớt xe, săm lớp, 

sơn thừa…  

3 Công sở 

Giấy, carton, nhựa, túi nylon, gỗ, rác thực phẩm, thủy tinh, 

kim loại, chất thải đặc biệt kệ sách, đèn, tủ hỏng, pin, dầu 

nhớt xe, săm lớp, sơn thừa. 

4 Xây dựng Gỗ, thép, bê tông, đất, cát… 

5 Khu công cộng Giấy, túi nylon, lá cây. 

6 
Trạm xử lý 

nước thải 
Bùn hóa lý, bùn sinh học 

Thông thường trong CTR đô thị, CTR từ các khu dân cư và thương mại chiếm 

tỷ lệ cao nhất 50 – 75%. Tỷ lệ của mỗi thành phần chất thải sẽ thay đổi tùy thuộc vào 

loại hình hoạt động: xây dựng, sửa chữa, dịch vụ đô thị cũng như công nghệ sử dụng 

trong xử lý nước.Thành phần riêng biệt của CTR thay đổi theo vị trí địa lý, thời gian, 

mùa trong năm, điều kiện kinh tế và tùy thuộc vào thu nhập của từng quốc gia. 

b. Tính chất của chất thải rắn sinh hoạt 

o Tính chất vật lý: Những tính chất vật lý quan trọng nhất của chất thải rắn 

sinh hoạt bao gồm khối lượng riêng, độ ẩm, kích thước, cấp phối hạt, 

khả năng giữ ẩm thực tế và độ xốp của CTR. Trong đó khối lượng và độ 

ẩm là hai tính chất được quan tâm nhất trong công tác quản lý chất thải 

rắn. 

o Tính chất hóa học: Các thông tin về thành phần hóa học các vật chất cấu 

tạo nên CTR đóng vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá, lựa chọn 

phương pháp xử lý và tái sinh gồm hàm lượng chất hữu cơ, điểm nóng 

chảy của tro, thành phần nguyên tố và nhiệt trị chất thải rắn. 

o Tính chất sinh học: Tính chất quan trọng nhất của CTR là hầu hết các 

thành phần hữu cơ có thể được chuyển hóa sinh học thành khí, các chất 

hữu cơ ổn định và các chất vô cơ. Sự tạo mùi hôi và phát sinh ruồi cũng 
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liên quan đến tính dễ phân hủy của các vật liệu hữu cơ trong chất thải rắn 

sinh hoạt chẳng hạn như rác thực phẩm.  
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Thành phần CTRSH của các nguồn thải trên địa bàn huyện Củ Chi 

Kết quả thống kê cho thấy thành phần rác sinh hoạt trên địa bàn huyện Củ Chi có 

thành phần chất hữu cơ chiếm tỷ lệ lớn từ 50 – 80% tùy vào nguồn phát sinh. Rác thực 

phẩm chiếm cao nhất là ở chợ là 83,48%, nhà hàng khách sạn 74,3% và ở hộ gia đình 

là 70,81%. Ở công sở thì rác thực phẩm chiếm ít nhất 48,25% còn chất thải còn lại của 

rác công sở chiếm cao nhất với 51,75%. 

Công tác giáo dục ý thức cộng đồng đối với môi trường là việc cần thiết để 

người dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và góp phần giảm thiểu 

chất thải rắn sinh hoạt. Các biện pháp cần thực hiện là: 

4.2. Biện pháp phân loại rác tại nguồn 

a. Hậu quả khi không thực hiện phân loại rác tại nguồn 

o Lãng phí một nguồn nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ tốt 

o Không tận dụng được các phế liệu có thể tái sinh, tái chế 

o Tốn đất và kinh phí giải quyết các vấn đề môi trường tại bãi chôn lấp 

như nước rỉ rác, khí mêtan 

o Khó áp dụng các công nghệ xử lý khác như đốt, làm phân. 

b. Sự cần thiết phải thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn 

o Khối lượng rác sinh hoạt: 

+ Tốc độ tăng hàng năm tương đối nhanh 

+ Tất cả rác đều được thu gom và đưa đi xử lý bằng công nghệ chôn lấp 

o Thành phần rác sinh hoạt 

+ Chất hữu cơ chiếm tỷ trọng chủ yếu 

+ Rác chợ nhà hàng, khách sạn có tỷ lệ  chất hữu cơ luôn ở mức cao 

+ Các thành phần còn lại hầu hết có thể tái sử dụng, tái sinh hoạt và tái 

chế chiếm tỷ lệ 16 – 25%. 
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o Làm tăng hiệu quả của hệ thống thu gom, vận chuyển, nâng cao chất 

lượng của các sản phẩm tái sinh, tái chế và tái sử dụng từ các loại phế 

liệu 

o Giảm một phần khối lượng vận chuyển, giảm số lượng xe vận chuyển 

CTR sinh hoạt ra các BCL , nhằm nâng cao hiệu quả của các bãi chôn 

lấp. 

o Tạo điều kiện để tái sử dụng nguồn chất hữu cơ làm phân compost chất 

lượng cao. 

c. Phân loại và lưu trữ rác 

• Phân loại: 

o Rác được chia làm hai loại chính: Chất hữu cơ dễ phân hủy và các chất 

thải còn lại . 

o Rác hữu cơ dễ phân hủy như các loại thức ăn thừa, thức ăn hỏng, vỏ trái 

cây, rau... 

o Chất thải còn lại là các loại rác có thể sử dụng lại nhiều lần trực tiếp 

hoặc có thể tái chế như giấy, carton, vỏ đồ hộp, lon, nhựa... 

 Sau khi rác thải hữu cơ được phân loại thì những rác thải hữu cơ này sẽ được  

xử lý bằng giun đất theo dự kiến là ở các hộ gia đình chỉ cần 1- 2 lạng giun có thể xử 

lý không dưới 100kg rác thải hữu cơ. 

 Do đó các hộ dân có thể áp dụng ý tưởng này để ủ làm phân bón cho cây cảnh, 

rau...và sử dụng giun làm thức ăn cho gà, vịt mang lại hiệu quả rất tốt, nếu số lượng 

giun nhiều có thể làm thức ăn cho các cơ sở nuôi thủy sản như tôm, cá tăng thêm 

nguồn thu nhập cho gia đình, kết quả tận dụng chế biến rác thải ngay tại nguồn sẽ làm 

giảm thiểu rác thải đến bãi chôn lấp tận dụng được chất thải gắn với bảo vệ môi 

trường. 

 

 Người viết 

 

 

 

 

Trần Tấn Thành 

 


