
Kinh nghiệm chính sách của

Hàn Quốc về chất thải rắn đô thị

Ngày 14 tháng 8 năm 2019

Kim In Hwan, TS.

Cố vấn chính sách, MONRE 



NỘI DUNG

1. Thực trạng chất thải rắn đô thị hiện nay

2. Các cơ quan có thẩm quyền liên quan và khung pháp lý

3. Các chính sách chính về chất thải rắn đô thị

• Chiến lược giảm thiểu chất thải

• Chiến lược tái chế chất thải

• Giảm thiểu và tái chế chất thải thực phẩm

• Thải bỏ và xử lý chất thải rắn đô thị

2



1. Thực trạng chất thải rắn đô thị hiện

nay
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CTR đô thị
1. Túi rác nhựa tiêu chuẩn

2. Chất thải thực phẩm

3. Chất thải có thể tái chế, bao gồm cả chai 

thủy tinh

4. Chất thải cồng kềnh (đồ nội thất / thiết bị)

5. Kinh doanh chất thải dân cư

6. Các loại chất thải khác trừ chất thải công 

nghiệp

CTR công

nghiệp

Dầu thải, axit thải và sơn thải

CTR công

nghiệp

thông

thường

Chất thải

xây dựng
Chất thải xây dựng với mức xả thải trên 5 tấn

Chất thải
nguy hại

Chất thải y tế

Hoạt động kinh doanh trong đó xây dựng và vận 

hành các cơ sở xả thải như nhà máy và những 

cơ sở xả thải trên 300kg / ngày.

Công

nghiệp

Hộ gia đình
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2. Các cơ quan có thẩm quyền liên quan

và khung pháp lý
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Cơ quan chịu trách nhiệm về quản lý chất thải 

rắn

• Bộ Môi trường(MOE)

– Chính sách quản lý chất thải rắn nói chung

– Các Tổ chức khác

• Tổng công ty môi trường hàn quốc(KECO)

• Cơ quan dịch vụ tuần hoàn tài nguyên Hàn Quốc(KORA),

• Hợp tác xã tái chế bao bì Hàn Quốc(KPRC)

• Chính quyền địa phương

– Thực hiện việc quản lý chất thải rắn đô thị
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Đạo luật kiểm soát
chất thải

Đạo luật tái chế

Đạo luật về thúc đẩy tiết kiệm và tái chế tài nguyên

Luật tái chế chất thải
xây dựng

Đạo luật tái chế thiết bị
điện tử và phương tiện

đi lại

Đạo luật khung tuần
hoàn tài nguyên

Đạo luật về tuần hoàn tài nguyên của
Thiết bị điện, điện tử
và phương tiện đi lại
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• Đưa ra mức phí chôn lấp và thiêu đốt

- Ngăn chặn việc thiêu đốt & chôn lấp và thúc đẩy tái chế .

Đạo luật khung về tuần hoàn tài nguyên

• Giấy chứng nhận sản phẩm tuần hoàn nhằm đảm bảo chất 

lượng sản phẩm

• Thành lập trung tâm thông tin về tuần hoàn tài nguyên

* Đạt được tỷ lệ 0% chôn lấp chất thải có thể tái chế vào năm 2025

- Tỷ lệ chôn lấp : 9.3%  dưới 3%



3. Các chính sách chính về chất thải rắn

đô thị
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Chiến lược giảm thiểu chất thải

• Hệ thống thu phí dựa trên khối lượng (1995)

• Hạn chế sử dụng các sản phẩm dùng một lần

– Không cung cấp miễn phí các đồ dùng 1 lần trong khách sạn, nhà 

hàng, cửa hàng mua sắm

• Hạn chế sử dụng vật liệu đóng gói

– Hạn chế sử dụng vật liệu (PVC)

– Giới hạn không gian trống sau khi đóng gói và số lớp đóng gói trong hộp
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Hệ thống thu phí dựa trên khối lượng

• Chất thải xả thải của hộ gia đình sử dụng "túi VBWF" được 

mua từ chính quyền địa phương

-bạn càng sản xuất nhiều, bạn sẽ trả càng nhiều

• Chính quyền địa phương hoặc xe tải tư nhân thu gom chất thải 

có thể tái chế miễn phí

• Phân loại chất thải

• Đưa ra mức phạt cho việc xả thải trái phép
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Hệ thống VBWF – Phân loại rác

Túi đựng chất thải dựa trên khối lượng

(với chi phí riêng của người dùng, 

1995 ~)

Điểm tập kết rác tái chế(miễn phí)

◈ Các hộ gia đình phân loại rác có thể tái chế dựa vào vật liệu làm từ

chúng

◈ Thiết lập khu tập kết rác thải và thu gom chất thải là nhiệm vụ của 

chính quyền địa phương



Chiến lược tái chế chất thải

• Hệ thống phí chất thải (1993)

– Sản phẩm không dễ tái chế hoặc chứa vật liệu nguy hiểm

– Nhằm giảm thiểu việc sản xuất các loại chất thải không thể t

ái chế

– Mức phí được tính dựa trên mỗi sản phẩm.

• Hệ thống trách nhiệm của nhà sản xuất mở rộng

(2002)
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Trách nhiệm của nhà sản xuất mở rộng (EPR)

• Chịu trách nhiệm trong việc thu gom và tái chế

– Các nhà sản xuất / thu gom các sản phẩm thuộc EPR thu thập và tái 

chế sản phẩm ở cuối đời của chúng

MOE thiết lập tỷ lệ tái chế bắt buộc hàng năm của các sản phẩm

EPR

• Xử phạt trong trường hợp không tuân thủ

– Áp dụng chi phí tái chế đối với phần chưa đáp ứng được cộng thêm

mức phụ phí lên tới 30%
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Thành tựu của EPR

• Lượng tái chế tăng 72%

–1,047,000 tấn(2003) ▶ 1,675,000 tấn(2016)
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Bao bì nhựa

RDF
Quá trình
tái chế



Giảm thiểu và tái chế chất thải thực phẩm

• Việc chôn lấp trực tiếp chất thải thực phẩm đã bị cấm 

(2005)

– Tiến hành việc phân loại chất thải thực phẩm

• Hệ thống thu phí chất thải thực phẩm dựa trên khối 

lượng

• Mở rộng các cơ sở tái chế công cộng

– Chất thải thực phẩm được sử dụng vào thức ăn cho gia c

ầm, phân hữu cơ và sinh khối
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Thải bỏ và xử lý chất thải rắn đô thị

• Số lượng bãi chôn lấp và nhà máy đốt rác (2009)

– Bãi chôn lấp: 296

– Lò đốt: 172 (chính quyền địa phương , 540 (công ty tư nhân)

– Ở Seoul, có 4 nhà máy được trang bị hệ thống phục hồi tài nguyên

• Kế hoạch mở rộng các cơ sở xử lý chất thải thành năng lượng

– Chất thải dễ cháy phục vụ công nghệ sản xuất nhiên liệu từ phế thải & 

chất thải trở thành khí sinh học

– Tiến hành xây dựng các thị trấn năng lượng môi trường
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RPF có phải là năng lượng tái tạo ?

• Công nghệ sản xuất nhiên liệu từ phế thải nhựa (RPF)

– không còn được phân loại là năng lượng tái tạo

– cắt trợ cấp cho các nhà máy hoặc cơ sở đốt rác tạo ra nhiệt 

và điện
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Công nghệ sản xuất nhiên

liệu từ phế thải nhựa

• Ô nhiêm không khi (PM 2.5
) trở nên nghiêm trọng

– Đốt RPF chịu trách nhiệm về
mức độ phát thải cao này

• Đánh đổi giữa chất thải rắn 
và ô nhiễm không khí
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