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TÓM TẮT 

Rác thải sinh hoạt là chất thải ở thể rắn được thải ra trong các hoạt động sống của con người, nguồn phát sinh 

chủ yếu từ các khu dân cư, trường học, cơ quan, trung tâm dịch vụ, thương mại… Cũng như tất cả các quốc gia 

trên thế giới, ở Việt Nam rác thải đã và đang trở thành vấn nạn đáng lo ngại, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt. 

Ứng dụng GIS thành lập bản đồ quản lý rác thải nhằm tìm ra các giải pháp tối ưu trong việc quản lý rác thải 

sinh hoạt phù hợp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại quận Hoàng Mai. Tiến hành các phương pháp 

thu thập điều tra thực tế, xử lý số liệu khác nhau rồi tổng hợp các kết quả thu được trên địa bàn quận Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội. Từ đó sử dụng phần mềm MapInfo để thành lập bản đồ chuyên đề rác thải trong sinh hoạt tại 

quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội với nội dung thể hiện bao gồm: nền chất lượng theo lượng rác thải sinh hoạt bình 

quân mỗi ngày, vị trí các điểm hẹn thu gom rác thải, biểu đồ số lượng nhân công và phương tiện thu gom rác 

thải, biểu đồ tỷ lệ các loại phương tiện thu gom tại địa bàn. 

Từ khóa: Bản đồ chuyên đề rác thải, GIS, Hoàng Mai, MapInfo, rác thải sinh hoạt. 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Quận Hoàng Mai nằm ở phía Nam khu vực 

trung tâm TP. Hà Nội, được thành lập theo 

Nghị định số 132/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 

01 năm 2003 của Chính phủ, trải rộng từ Đông 

sang Tây, được chia làm 3 phần tương đối đều 

nhau bởi đường Giải Phóng, Tam Trinh (theo 

trục Bắc - Nam). Quận Hoàng Mai có 14 

phường gồm: Đại Kim, Định Công, Giáp Bát, 

Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Mai 

Động, Tân Mai, Thanh Trì, Thịnh Liệt, Trần 

Phú, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Yên Sở. Với lợi 

thế nằm cửa ngõ phía Nam Thành phố Hà Nội 

có trục giao thông đường bộ, đường sắt và 

đường thủy (sông Hồng) là điều kiện thuận lợi 

để quận Hoàng Mai phát triển kinh tế và giao 

lưu văn hóa. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hoá 

trên địa bàn quận Hoàng Mai đang diễn ra 

nhanh chóng một mặt mang lại hiệu quả kinh 

tế - xã hội, nhưng mặt khác cũng đem lại 

những thách thức không nhỏ đến chất lượng 

môi trường trong khu vực nói riêng và toàn 

thành phố nói chung. Chính tốc độ phát triển 

nhanh làm cho số lượng rác tăng lên nhanh 

chóng, đặc biệt chất thải sinh hoạt. Nếu việc 

thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt không tốt 

sẽ dẫn đến hàng loạt hậu quả nghiêm trọng đối 

với môi trường sống của người dân. 

GIS đã và đang là một công cụ hỗ trợ đắc 

lực trong công tác quản lý tài nguyên và môi 

trường. Do đó, việc ứng dụng công nghệ GIS 

để thành lập bản đồ chuyên đề rác thải là một 

yêu cầu rất cấp thiết nhằm giúp cho các nhà 

quản lý có cái nhìn tổng quát về vấn đề rác 

thải, đánh giá chính xác chất lượng của các 

hoạt động quản lý chất thải rắn trên địa bàn, 

đồng thời đưa ra các giải pháp hiệu quả trong 

việc xử lý rác thải, nhằm hạn chế ô nhiễm môi 

trường. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Các vấn đề về tự nhiên, kinh tế, xã hội tác 

động đến môi trường khu vực nghiên cứu. 

- Tình hình thu gom và hiện trạng rác thải 

sinh hoạt tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu thực địa 

+ Điều tra trực tiếp: hỏi trực tiếp các công 
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nhân vệ sinh môi trường qua mẫu phiếu hỏi. 

Tìm hiểu được các thông tin: thành phần rác 

thải, khối lượng trung bình 1 ngày, điểm hẹn 

thu gom rác tại khu vực hoạt động, số lần vận 

chuyển một ngày, số nhân công trong tổ, số 

lượng phương tiện thu gom.   

+ Điều tra gián tiếp: thu thập số liệu thống 

kê từ đó phân tích tình hình lượng rác thải sinh 

hoạt tại địa phương. 

2.2.2. Phương pháp phân tích thống kê 

+ Dùng để tổng hợp các số liệu, chỉ tiêu thu 

thập được. Qua đó, đánh giá đúng hiện trạng 

chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn 

quận Hoàng Mai. 

+ Phân cấp tài liệu thu thập được. 

+ Thống kê các dữ liệu, số liệu theo các tiêu 

thức của một cơ cấu. 

+ Xử lý, tổng hợp tài liệu: Tổng hợp các dữ 

liệu, số liệu một cách hệ thống theo từng nội 

dung cụ thể. Từ những số liệu rời rạc tổng hợp 

thành những bảng biểu thống kê, biểu đồ, đồ 

thị để đánh giá tình hình quản lý và hiện trạng 

chất thải rắn sinh hoạt của quận. 

2.2.3. Phương pháp bản đồ 

Phương pháp bản đồ là phương pháp chủ 

yếu và quan trọng, các thông tin về đối tượng 

không gian được trình bày thông qua hình ảnh 

đồ hoạ, bao gồm cả bản đồ giấy và bản đồ số 

lưu trữ trong hệ thống máy tính. Bản đồ là đối 

tượng dữ liệu đầu vào, đồng thời cũng là sản 

phẩm đầu ra, nó quuyết định đến tính chính 

xác và hiệu quả của hệ thống thông tin đất 

đai. Do đó, việc xử lý dữ liệu đầu vào là rất 

quan trọng. 

Nội dung bản đồ sử dụng các phương pháp 

thể hiện sau: 

- Phương pháp ký hiệu: là phương pháp 

thể hiện các đối tượng ở những điểm đã được 

xác định về mặt vị trí. Đối với ký hiệu nhỏ trên 

bản đồ ngoài thể hiện vị trí của đối tượng còn 

thể hiện chất lượng, số lượng, cấu trúc đối 

tượng, động lượng của hiện tượng. Trong 

phương pháp này, gồm có 4 loại ký hiệu: ký 

hiệu chữ, ký hiệu hình học, ký hiệu tượng 

trưng, ký hiệu nghệ thuật. 

- Phương pháp đồ giải: là phương pháp 

biểu thị sự phân chia lãnh thổ ra những vùng 

khác nhau theo đặc điểm này hay đặc điểm 

khác của tự nhiên, kinh tế hay xã hội. Phương 

pháp này được dùng để biểu thị các đối tượng 

phân bố rộng khắp. Nó được phân chia theo 

chỉ tiêu nhất định, người ta dùng màu sắc thể 

hiện chất lượng của đối tượng. 

- Phương pháp biểu đồ: là phương pháp 

khái quát số liệu thống kê bằng các biểu đồ 

theo các đơn vị hành chính. Đồ hoạ cơ bản 

được dùng trong phương pháp này là biểu đồ 

cột, biểu đồ diện tích và biểu đồ khối. 

Trên cơ sở vận dụng phần mềm MapInfo 

xây dựng, thành lập bản đồ gồm cả dữ liệu 

không gian và dữ liệu thuộc tính. Từ đó, tiến 

hành xử lý, tích hợp phân tích, mô hình hoá, 

biên tập, xuất bản… ra hệ thống dữ liệu theo 

mục đích đề ra. Phương pháp này được sử 

dụng nhiều để xây dựng hệ thống bản đồ 

chuyên đề về kinh tế - xã hội, bản đồ về văn 

hoá, giao thông, môi trường… 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng địa bàn nghiên cứu 

Thành phần CTRSH ở quận Hoàng Mai rất 

đa dạng, phức tạp bao gồm cả hữu cơ lẫn vô cơ 

bởi chưa có sự phân loại ngay tại nguồn. Đây 

là nhược điểm trong công tác phân loại rác tại 

nguồn, nếu công tác này hoàn thiện thì khối 

lượng rác cần chôn lấp giảm đi, từ đó hạn chế 

phần diện tích cần cho chôn lấp, đồng thời có 

thể tận dụng lại các thành phần có thể tái chế, 

tránh lãng phí tài nguyên. 
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Bảng 1. Thành phần CTRSH tại Quận Hoàng Mai 

Nguồn thải Thành phần chất thải 

Khu dân cư và thương mại Chất thải thực phẩm 

Giấy,Carton 

Nhựa 

Vải 

Cao su 

Rác vườn 

Gỗ 

Kim loại 

Chất thải công nghiệp (không nguy hại) Xơ sợi, thuốc nhuộm 

Phế phẩm da 

Vải vụn 

Bao bì 

Các phế phẩm, bã, vỏ (từ thực phẩm) 

Chất thải từ trường học Giống như chất thải từ khu dân cư và thương mại. 

Chất thải từ y tế Thu gom riêng 

 

Từ bảng thành phần các loại chất thải rắn 

sinh hoạt, có thể chia chúng thành 2 loại chính: 

chất hữu cơ dễ phân huỷ và các chất còn lại 

tạm gọi là rác tái sinh. 

- Chất hữu cơ dễ bị phân huỷ: là các loại rác 

hữu cơ dễ bị thối rữa trong điều kiện tự nhiên 

sinh ra mùi hôi thối như: các loại thức ăn thừa, 

thức ăn hư hỏng, vỏ trái cây, các chất thải tách 

ra do làm bếp… 

- Rác tái sinh là các loại rác có thể sử dụng 

lại nhiều lần trực tiếp hoặc chế biến lại như: 

giấy, vỏ đồ hộp nhôm, sắt, thiếc, thuỷ tinh, các 

loại nhựa… 

Nhìn chung, chất hữu cơ dễ phân huỷ chiếm 

tỷ lệ cao có thể được xử lý tái chế để làm phân 

bón phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Các 

thành phần còn lại đều có khả năng tái sinh, tái 

chế, tái sử dụng. 

Mặt khác, công tác quản lý chất thải rắn đô 

thị và công nghiệp còn nhiều bất cập, yếu kém. 

Việc thu gom và vận chuyển chất thải rắn đô 

thị và công nghiệp vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, 

đây là nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm 

môi trường đất, nước, không khí, vệ sinh đô 

thị, ảnh hưởng xấu đến cảnh quan đô thị và sức 

khoẻ cộng đồng. 

Hiện nay, khối lượng rác thải sinh hoạt 

được thu gom trên địa bàn quận Hoàng Mai 

chiếm khoảng 80% tổng khối lượng. Hoạt 

động thu gom do các tổ rác dân lập của mỗi 

phường đảm nhiệm dưới sự quản lý của 3 

Công ty: Công ty cổ phần Xanh, Công ty cổ 

phần môi trường Thăng Long, Công ty cổ phần 

công trình đô thị Hoàng Mai.  

3.2. Xây dựng bản đồ quản lý rác thải sinh 

hoạt quận Hoàng Mai tỷ lệ 1:10.000 

3.2.1. Đánh giá hiện trạng dữ liệu 

 Hiện trạng dữ liệu địa chính 

Bản đồ địa chính quận Hoàng Mai tỷ lệ 

1:10000 được lưu trữ ở dạng *.dwg do phòng 

TN-MT quận Hoàng Mai cung cấp. 

 Dữ liệu thuộc tính 

Dữ liệu hiện trạng môi trường chất thải rắn 

gồm các nhóm thông tin: 

- CTRSH: 

+ Nguồn gốc phát sinh CTRSH; 

+ Khối lượng thu gom thực tế; 

+ Thành phần CTRSH được thu gom. 

- Công tác thu gom tại nguồn: 

+ Số lượng, loại phương tiện thu gom; 

+ Số lượng nhân công phục vụ công tác thu 

gom. 
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- Điểm hẹn: vị trí các điểm h

3.2.2. Thành lập bản đồ chuy

rắn sinh hoạt quận Hoàng Mai t

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu chất thả

Khối lượng rác thải sinh hoạ

theo đầu người được thể hiện. 

Bảng 2. Thống kê kh

STT Phường 

01 Yên Sở 

02 Định Công 

03 Lĩnh Nam 

04 Hoàng Văn Thụ 

05 Thanh Trì 

06 Vĩnh Hưng 

07 Giáp Bát 

08 Mai Động 

09 Tân Mai 

10 Tương Mai 

11 Thịnh Liệt 

12 Hoàng Liệt 
13 Đại Kim 
14 Trần Phú 

ng & Môi trường 
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m hẹn thu gom. 

ập bản đồ chuyên đề rác thải 

àng Mai tỷ lệ 1:10.000 

a) Bản đồ nền là sản phẩm chồng xếp của 3 lớp: 

ranh giới hành chính, thu

 

Hình 1. Bản đồ nền 

 

ải rắn sinh hoạt 

ạt tính bình quân 

. Nền chất lượng 

với thang giá trị với 5 b

tấn/ngày; 60 - 70 tấn/ngày; 50

40 - 50 tấn/người; dưới 40 t

ng kê khối lượng rác trung bình trên ngày theo các ph

 
Khối lượng bình quân  

(Tấn/ngày) 

40,0 

75,0 

44,0 

70,0 

42,5 

47,6 

41,0 

30,0 

45,5 

48,0 

44,5 

46,0 
46,0 
15,75 

P SỐ 3-2017 

ản phẩm chồng xếp của 3 lớp: 

ành chính, thuỷ văn và giao thông

 

i 5 bậc màu (trên 70 

n/ngày; 50 - 60 tấn/người; 

i 40 tấn/ngày). 

ng rác trung bình trên ngày theo các phường 

Số điểm hẹn 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 
2 
3 
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Hình 2. Bản đồ nền chấ

 

Nền chất lượng từng phư

lượng rác thải thu gom được mỗi ng

+ 3 phường có lượng rác trung b

tấn/ngày: Vĩnh Hưng, Hoàng Văn Th

Công 

+ 1 phường có lượng rác trung b

70 tấn/ngày: Tương Mai. 

+ 4 phường có lượng rác trung b

60 tấn/ngày: Tân Mai, Thịnh Liệt, Ho

Đại Kim. 

Bảng 3

STT Phường

01 Yên S

02 Định Công

03 Lĩnh Nam

04 Hoàng Văn Th

Quản lý Tài nguyên r
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ất lượng với thang giá trị theo khối lượng rác th

tính bình quân theo đầu người 

hường theo khối 

ợc mỗi ngày:  

ợng rác trung bình trên 70 

Hoàng Văn Thụ, Định 

ợng rác trung bình từ 60 - 

ợng rác trung bình từ 50 – 

ịnh Liệt, Hoàng Liệt, 

+ 3 phường có lượng rác trung b

50 tấn/ngày: Lĩnh Nam, Thanh Trì, Giáp Bát

+ 3 phường có lượng rác trung b

tấn/ngày: Mai Động, Trần Phú, Y

- Không gian: Quản lý vị trí các điểm hẹn 

thu gom CTRSH (dạng điểm)

Qua quá trình điều tra thực tế với số liệu từ 

15 phiếu hỏi trên địa bàn toàn qu

về các điểm hẹn thu gom CTRSH đ

hợp như bảng 3. 
 

ảng 3. Thông tin điểm hẹn thu gom CTRSH 

ờng 
Số điểm 

hẹn 
Vị trí

Yên Sở 4 

 Đầu chùa Hưng Phúc 
 Tái định cư X2B 
 Điểm cầu Ku 
 Điểm Cao tốc đường Tam Trinh

ịnh Công 3 
 Ngõ 2 Định Công Thượ
 Khu Chợ Xanh 
 Đầu đường Lê Trọng T

ĩnh Nam 3 
 Chợ Lòng Thuyền 
 Đối diện nhà máy Giầy Da
 Điểm gốc Lim 

Hoàng Văn Thụ 3 
 Điểm 299 đường Hoàng Mai
 Điểm 288 đường Hoàng Mai
 Chợ đầu mối phía Nam

n lý Tài nguyên rừng & Môi trường 

79P SỐ 3-2017 

 
ng rác thải sinh hoạt  

ợng rác trung bình từ 40 – 

Thanh Trì, Giáp Bát. 

ợng rác trung bình dưới 40 

ộng, Trần Phú, Yên Sở. 

ản lý vị trí các điểm hẹn 

ạng điểm) 

ều tra thực tế với số liệu từ 

àn toàn quận, thông tin 

ề các điểm hẹn thu gom CTRSH được tổng 

ị trí 

ng Tam Trinh 
ợng 

ng Tấn 

y Da 

ng Hoàng Mai 
ng Hoàng Mai 

i phía Nam 
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STT Phường

05 Thanh Trì

06 Vĩnh H

07 Giáp Bát

08 Mai Đ

09 Tân Mai

10 Tương Mai

11 Thịnh Liệt

12 Hoàng Li

13 Đại Kim

14 Trần Phú

ng & Môi trường 
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ờng 
Số điểm 

hẹn 
Vị trí

Thanh Trì 2 
 Ngõ 416 đường Vĩnh H
 Trường THCS Thanh Trì

ĩnh Hưng 2 
 Điểm cống thối Lĩnh Nam
 Điểm bờ Đầm 

Giáp Bát 2 
 Ngõ 553 đường Giải Phóng
 Ngõ 364 đường Giải Phóng

Mai Động 2 
 Điểm cầu Voi 
 Trước cửa siêu thị Vinmark

Tân Mai 2 
 Trường THCS Tân Mai
 Góc đường Nguyễn Đứ

Tương Mai 3 
 Đầu đường Nguyễn Đứ
 Nhà máy nước Tương Mai
 Trường THCS Tân Định

ịnh Liệt 3 
 Đầu cầu Sét 
 Ngõ 1295 đường Giải Phóng
 Đầu đường Nguyễn Chính

Hoàng Liệt 3 
 Nút giao Ngọc Hồi với Linh Đư
 Ngõ 12 Bùi Huy Bích 
 Gần Chùa Bằng 

ại Kim 2 
 Gần trường mầm non Đ
 Góc đường Kim Giang

ần Phú 3 
 Ngõ 142 góc phố Tây Trà
 Đường Khuyến Lương
 Cảng Khuyến Lương 

 

Hình 3. Vị trí các điểm tập kết rác 

 

 

P SỐ 3-2017 

ị trí 

ĩnh Hưng 
ng THCS Thanh Trì 

ĩnh Nam 

i Phóng 
i Phóng 

Vinmark 

ng THCS Tân Mai 
ức Cảnh 

ức Cảnh 
c Tương Mai 

nh 

i Phóng 
n Chính 

i Linh Đường 
 

m non Đại Kim 
ng Kim Giang 

Tây Trà 
n Lương 
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c) Xây dựng hệ thống biểu đồ, b

Qua số liệu điều tra thực tế thu đư

Bảng 4. Thống kê s

Phường Số công nhân

Đại Kim 

Định Công 

Giáp Bát 

Hoàng Liệt 

Hoàng Văn Thụ 

Lĩnh Nam 

Mai Động 

Tân Mai 

Tương Mai 

Thanh Trì 

Thịnh Liệt 

Trần Phú 

Vĩnh Hưng 

Yên Sở 

Tổng 
 

Thông qua bảng 4 thành lậ

- Biểu đồ số nhân công, số 

khối lượng thu gom tại các phườ

 
Hình 4. Biểu đ

 

- Số lượng nhân công và phương ti

gom phân bố chưa đồng đều và h

vậy, có phường ít phương tiện nhưng ch

Quản lý Tài nguyên r
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, bảng biểu 

thu được kết quả 

như bảng 4. 

 

ng kê số công nhân, phương tiện thu gom rác theo các phư

ố công nhân Số phương ti

22 52 xe đẩy tay 

32 2 ô tô + 18 xe điện + 20 xe đẩy tay

22 41 xe đẩy tay 

23 13 xe điện + 20 xe đẩy tay 

40 35 xe đẩy tay 

24 44 xe đẩy tay 

25 20 xe đẩy tay 

24 2 ô tô + 15 xe điện + 10 xe đẩy tay

24 48 xe đẩy tay 

28 15 xe điện + 25 xe đẩy tay 

35 19 xe điện + 32 xe đẩy tay 

28 63 xe đẩy tay 

25 2 ô tô +7 xe điện 

30 80 xe đẩy tay 

382 06 ô tô + 490 xe đẩy tay + 87 xe điện

ập biểu đồ: 

 phương tiện và 

ờng. 

- Biểu đồ tỷ lệ các loạ

hoạt động thu gom vận chuy

 

u đồ số lượng nhân công và phương tiện thu gom 

ng nhân công và phương tiện thu 

u và hợp lý. Tuy 

n nhưng chủ yếu 

lại là xe cơ giới và otô nên kh

mỗi ngày vẫn đạt hiệu su

n lý Tài nguyên rừng & Môi trường 
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n thu gom rác theo các phường 

ương tiện 

ẩy tay 

ện + 10 xe đẩy tay 

ẩy tay + 87 xe điện 

ại phương tiện phục vụ 

n chuyển. 

n thu gom rác 

nên khối lượng thu gom 

u suất lớn.  
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Hình 5. Bi
 

Hiện nay, phương tiện thu gom ph

nhất trên địa bàn phường vẫn là xe đ

dụng sức người. Bên cạnh đó, nhi

đã trang bị phương tiện hiện đ

sức lao động cho công nhân. T

sức khỏe, hiệu quả làm việc và gi

Hình 6. Bản đồ chuyên đ

ng & Môi trường 
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Hình 5. Biểu đồ các loại phương tiện thu gom rác 

n thu gom phổ biến 

n là xe đẩy tay sử 

nh đó, nhiều phường 

n đại hơn để giảm 

ng cho công nhân. Từ đó nâng cao 

c và giảm thời gian 

di chuyển từ những nơi thu gom v

kết rác. 

- Sản phẩm bản đồ chuyên đ

sinh hoạt tại quận Hoàng Mai t

kết quả thể hiện cơ sở dữ

trên bản đồ nền. 

chuyên đề rác thải sinh hoạt quận Hoàng Mai tỷ l

P SỐ 3-2017 

 

ng nơi thu gom về điểm tập 

chuyên đề rác thải trong 

n Hoàng Mai tỷ lệ 1:10000 là 

ữ liệu rác thải sinh hoạt 

 
lệ 1/10000 



Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường 
 

 83TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 3-2017 

Bản đồ chuyên đề rác thải sinh hoạt quận 

Hoàng Mai cho thấy: 

- Các điểm hẹn thu gom thiếu sự phân bố 

hợp lý gây ảnh hưởng đến giao thông và mỹ 

quan đô thị: Nhiều điểm bố trí gần trường học 

như phường Tương Mai, phường Thanh Trì, 

phường Đại Kim gây ảnh hưởng đến sức khỏe 

của giáo viên và học sinh trong trường hay các 

điểm bố trí gần các con sông, ao, hồ gây ô 

nhiễm nguồn nước và làm suy giảm chất lượng 

môi trường sống của cư dân xung quanh.  

- Số lượng nhân công và phương tiện được 

phân bổ chưa đồng đều và hợp lý. Đa số vẫn 

sử dụng phương tiện thô sơ làm giảm hiệu quả 

lao động và khó có thể thu gom triệt để lượng 

rác thải mỗi ngày. 

IV. KẾT LUẬN 

+ Bản đồ chuyên đề quản lý rác thải sinh 

hoạt tại quận Hoàng Mai được thành lập với 

những số liệu xác thực thể hiện số lượng rác 

thải ra trong 1 ngày; số nhân công, phương tiện 

thu gom; vị trí các điểm hẹn tập kết. Các thông 

tin trên bản đồ có thể giúp cho cơ quan quản lý 

đánh giá một cách tổng quát về những bất cập 

còn tồn tại trong hoạt động quản lý rác thải 

sinh hoạt. Từ đó, tìm ra những biện pháp để 

cải thiện tình hình, giảm thiểu đến mức thấp 

nhất những ảnh hưởng tiêu cực của chất thải 

rắn đến môi trường của quận. 

+ Việc ứng dụng công nghệ tin học để 

thành lập bản đồ Quản lý rác thải sinh hoạt là 

việc cần thiết, trợ giúp các nhà quản lý ra 

quyết định chính xác trong công tác quy 

hoạch và quản lý rác thải sinh hoạt một cách 

hiệu quả.   

+ Vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn 

quận Hoàng Mai đang được báo động nhưng 

hoạt động quản lý CTRSH vẫn chưa nhận 

được sự quan tâm đúng mức của các cơ quan 

chức năng có thẩm quyền và người dân địa 

phương. Do đó, để thực hiện tốt công tác quản 

lý môi trường và đưa bản đồ Quản lý CTRSH 

Quận Hoàng Mai vào sử dụng một cách có 

hiệu quả nhất chúng tôi đưa đến kiến nghị: 

- Đề nghị UBND quận Hoàng Mai kết hợp 

với các công ty môi trường phụ trách trên địa 

bàn quận có những kế hoạch thu gom và xử lý 

CTRSH hợp lý: 

- Dữ liệu CTRSH cần được cập nhật một 

cách thường xuyên nhằm đánh giá chính xác 

tình hình phát sinh CTRSH của địa phương và 

đưa ra biện pháp quản lý phù hợp với từng 

phường một cách hiệu quả nhất. 

- Phương tiện thu gom CTRSH cần được 

hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động thu gom diễn 

ra khép kín, bố trí thời gian thu gom hợp lý 

tránh gây ảnh hưởng đến môi trường, ách tắc 

giao thông và mất mỹ quan đô thị.  

- Rà soát, bố trí lại những điểm thu gom 

rác, cần loại bỏ những điểm tập kết tự do, 

trái phép.  

- Thành phần rác thải gồm nhiều loại khác 

nhau do đó cần được phân loại tại nguồn để 

trách tạo áp lực cho việc xử lý và lãng phí tài 

nguyên CTR cho việc tái sinh, tái chế và tái 

sử dụng. 
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GIS APPLICATIONS MAKE THE THEMATIC MAP  

OF DOMESTIC WASTE IN HOANG MAI DISTRICT, HA NOI CITY 
 

Nguyen Thi Oanh1, Cao Thi Anh Tuyet2, Nguyen Thi Ngoc Anh3 
1,2,3Vietnam National University of Forestry 

 

SUMMARY 
Domestic waste is solid waste disposed in the human activities and the source arising mainly comes from 

residential areas, schools, offices, service centers, and trade... Like all countries in the world, rubbish has 

become a serious problem in Vietnam, especially daily solid waste. Applications of GIS create a waste 

management map in order to look for the optimal solutions in the management of domestic waste and 

contribute to reduce environmental pollutions in Hoang Mai district. After implementing the field survey 

methods and data collection then data processing and synthesis of results in Hoang Mai district, Hanoi city. 

Afterwards, using MapInfo software makes a thematic map of domestic waste in Hoang Mai district, Hanoi 

city. Particularly, this content displayed including: the quality background accounting to average domestic 

waste per day, the location of waste collection point, the chart showed the number of waste collectors and 

waste collection vehicles and the rate of the waste collection vehicles in this locality.  

Keywords: GIS, MapInfo, the domestic waste, the thematic map of domestic waste. 
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