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Ảnh/Photo by: Lê Sơn

PHỤ TRÁCH TẠP CHÍ /PERSON IN CHANRGE
OF ENVIRONMENT MAGAZINE
NGUYỄN VĂN THÙY
Tel: (024) 61281438

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN/PUBLICATION PERMIT
Số 1347/GP-BTTTT cấp ngày 23/8/2011
N0 1347/GP-BTTTT - Date 23/8/2011
Thiết kế mỹ thuật/Design by: Nguyễn Mạnh Tuấn
Chế bản & in/Processed & printed by:
C.ty CP In Văn hóa Truyền thông Hà Nội
Giá/Price: 30.000đ

Chuyên đề số I, tháng 3/2021
Thematic Vol. No 1, March 2021

Trụ sở tại Hà Nội
Tầng 7, Lô E2, phố Dương Đình Nghệ,
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Floor 7, lot E2, Dương Đình Nghệ Str. Cầu Giấy Dist. Hà Nội

Trị sự/Managing: (024) 66569135
Biên tập/Editorial: (024) 61281446
Quảng cáo/Advertising: (024) 66569135
Fax: (024) 39412053
Email: tapchimoitruongtcmt@vea.gov.vn

Thường trú tại TP. Hồ Chí Minh
Phòng A 209, Tầng 2 - Khu liên cơ quan Bộ TN&MT,
số 200 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP. HCM
Room A 209, 2th floor - MONRE’s office complex
No. 200 - Ly Chinh Thang Street, 9 ward, 3 district,
Ho Chi Minh city

Tel: (028) 66814471
Fax: (028) 62676875
Email: tcmtphianam@vea.gov.vn

MỤC LỤC
CONTENTS

TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN
[3]

LÊ HOÀNG ANH, VƯƠNG NHƯ LUẬN, NGUYỄN THỊ HOA, TRỊNH THỊ THỦY
Mối tương quan giữa bụi PM10, PM2.5 với các khí khác trong không khí xung quanh tại một số khu vực
miền Bắc
Relationship between PM10, PM2.5 and other air pollutants in several cities in northern Vietnam

[9]

LÝ BÍCH THỦY, VĂN DIỆU ANH
Hiện trạng, nguồn và các yếu tố ảnh hưởng tới nồng độ bụi PM2.5 tại Hà Nội: Tổng quan các nghiên cứu
Occurrence, sources and affected factors of PM2.5 In hanoi: A review

[15] HỒ QUỐC BẰNG*,VŨ HOÀNG NGỌC KHUÊ, NGUYỄN THOẠI TÂM...
Phương pháp xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng không khí địa phương trong điều kiện hiện nay
Methodology for develop local air quality management plan in the current condition
[22] NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC
Ðề xuất biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động giao thông đến môi trường đô thị
Proposed methods for reducing the positive impact on the urban environment by transportation
[27] ĐỖ THỊ HẢI, NGÔ THỊ THẢO, ĐỖ VĂN BÌNH, TRẦN THỊ KIM HÀ, ĐỖ CAO CƯỜNG
Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương và những khó khăn trong công
tác quản lý
Current status of wastewater discharge in Hai Duong and difficulties in management

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
[31] NGUYỄN VĂN QUÂN, TRẦN THỊ HUYỀN NGA, PHẠM THỊ THÚY, NGUYỄN MẠNH KHẢI
Xử lý nước thải sinh hoạt và tái sử dụng nước thải sau xử lý tại Việt Nam
Domestic wastewater treatment and reuse of reclaimed wastewater in Viet Nam
[37] NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI*, PHẠM TUẤN ANH, BÙI NGUYỄN MINH THU
Nghiên cứu khả năng ổn định bùn hoạt tính từ nước thải chăn nuôi lợn kết hợp thu khí CH4
Study on the possibility of creating activated sludge from pig farming wastewater in combination with
collecting CH4
[44] HOÀNG THỊ HUÊ
Phân tích kinh tế phương thức quản lý cầu nước sinh hoạt tại đô thị Hà Nội
Study on economic analysis methods of domestic water demand management in urban Ha Noi
[52] ĐỖ THỊ HẢI*. BÙI THỊ KIM ANH, NGUYỄN VĂN THÀNH, NGUYỄN VĂN BÌNH
Nghiên cứu ứng dụng hệ bãi lọc trồng cây nhân tạo để xử lý kim loại nặng sắt, mangan trong nước thải
Research on application of constructed wetlands system to treatment of heavy metals in wastewater
[56] PHAN ĐỨC LỆNH, HUỲNH HUY VIỆT
Nguyên nhân nhiễm mặn môi trường nước dưới đất khu vực Tây Bắc Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Salinization causes in groundwater environment of northweatern Tuy Hoa city, Phu Yen province
[60] LÊ VĂN NAM, ĐẶNG KIM CHI, LÊ XUÂN SINH, NGUYỄN THỊ THU HÀ
Bước đầu phân vùng chất lượng nước vùng biển ven bờ Hải Phòng bằng WQI
The first step of water quality zoning in Hai Phong coastal area by water quality index

[67] THÁI THỊ MINH NGHĨA, NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT*, PRASANTA KUMAR DEY...
Nghiên cứu các giải pháp “kinh tế tuần hoàn - CE” áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
Research on “circular economy - CE” solutions applied to small and medium - sized enterprises in Viet Nam
[73] BÙI ĐÌNH NHI*, MINH THỊ THẢO, NGÔ HỒNG NGHĨA, NGÔ THỊ QUYÊN
Nghiên cứu tách nhôm, sắt trong thạch anh bằng phương pháp ngâm hỗn hợp axít kết hợp rung siêu âm
Research on aluminum and iron removal by the method of acid combination with ultrasonic vibration
[78] LÊ THỊ THOA, ĐỖ THU NGA*, ĐINH ĐỨC TRƯỜNG
Phân tích tiềm năng và rào cản trong phát triển công nghệ khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại
Việt Nam
An analysis of potential and barriers for application of biogas in pig waste treatment in Viet Nam
[83] ĐỖ THỊ YẾN NGỌC, CAO THỊ HƯỜNG, TRẦN TÂN VĂN, NGUYỄN ĐÌNH TUẤN...
Sự biến đổi của thạch nhũ dưới tác động của ánh sáng nhân tạo và thực vật đèn (lampenflora) - Một vài
kết quả nghiên cứu ở hang Sửng Sốt (vịnh Hạ Long)
The change of stalactites under the influence of artificial light and lampenflora - Some research results in
Sung Sot cave (Ha Long bay)
[90] BÙI ĐÌNH NHI*, MINH THỊ THẢO, PHẠM ĐỨC ANH
Nghiên cứu tính chất quặng Apatit nghèo và động học quá trình xử lý axít nguyên liệu
Research on the properties of poor apatite ore and kinetics of acid treatment of raw material
[97] PHAN THỊ TRANG
Phát huy vai trò của giáo dục trong thích ứng với biến đổi khí hậu
Promoting the role of education in climate change adaptation
[101] NGUYỄN TRÂM ANH, TRỊNH THỊ THANH, ĐOÀN HƯƠNG MAI
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TÓM TẮT
Chăn nuôi là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế và là ngành có mức phát thải khí nhà kính (KNK)
lớn thứ hai trong hoạt động nông nghiệp ở Việt Nam. Phát triển mô hình khí sinh học (KSH), đặc biệt ở quy
mô vừa và nhỏ là một giải pháp cho các vấn đề môi trường trong bối cảnh nguồn nhiên liệu đang ngày một
cạn kiệt và biến đổi khí hậu diễn ra mạnh mẽ. Nghiên cứu này phân tích tiềm năng phát triển công nghệ KSH
từ chất thải chăn nuôi lợn và đánh giá rào cản trong phát triển công nghệ này ở Việt Nam, từ đó đề xuất các
giải pháp nhằm khuyến khích phát triển công nghệ KSH.
Từ khóa: Chất thải chăn nuôi, KSH, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường.
Nhận bài: 12/3/2021; Sửa chữa: 26/3/2021; Duyệt đăng: 29/3/2021.

1. Mở đầu
Trong những năm qua, tại Việt Nam, ngành chăn
nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng có những
bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng.
Lĩnh vực chăn nuôi đã tạo sinh kế cho 6,0-6,5 triệu
hộ trong 8,6 triệu hộ sản xuất nông nghiệp, góp phần
thay đổi bộ mặt của khu vực nông thôn [1]. Số lượng
đầu lợn không ngừng tăng mạnh qua các năm. Sự phát
triển đàn lợn và số lượng các trang trại quy mô vừa và
nhỏ đã thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nhưng đồng
thời cũng đem lại những tác động xấu đến môi trường,
ảnh hưởng tới nguồn nước, không khí, đất và sản phẩm
vật nuôi [2]. Chất thải chăn nuôi lợn không được xử lý
sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, đất, không khí, tạo ra các
KNK như CO2, CH4 là nguyên nhân gây biến đổi khí
hậu.
Để hạn chế vấn đề ô nhiễm và phát thải KNK do
chất thải chăn nuôi gây ra, Chính phủ Việt Nam, Bộ
NN&PTNT đã xây dựng, ban hành một số chính sách
nhằm khuyến khích phát triển chăn nuôi cũng như sử
dụng các giải pháp thân thiện với môi trường trong xử
lý chất thải chăn nuôi [3, 4]. Trong đó, áp dụng công
nghệ KSH xử lý chất thải chăn nuôi nhằm tạo nguồn
Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức, GIZ
Đại học Điện lực
3
Đại học Kinh tế quốc dân
1
2
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năng lượng sạch, cải thiện chất lượng môi trường và
giảm phát thải KNK được đề xuất như một mô hình
phát triển có tiềm năng và cần được khuyến khích [5].
Công nghệ KSH ở Việt Nam đã được nghiên cứu và
phát triển từ những năm 1960, tuy nhiên mãi đến năm
2003, khi Dự án Chương trình KSH cho ngành chăn
nuôi do Chính phủ Hà Lan hỗ trợ đi vào triển khai thì
lúc đó nhiều người mới biết đến và phát triển rộng rãi
như ngày nay [3].
Nghiên cứu này phân tích tiềm năng phát triển công
nghệ KSH ở Việt Nam trong xử lý chất thải chăn nuôi
lợn của các trang trại chăn nuôi vừa và nhỏ, cũng như
đánh giá các rào cản trong phát triển công nghệ này,
bao gồm những nguyên nhân từ phía hộ chăn nuôi và
các tác nhân bên ngoài như cơ chế, chính sách khuyến
khích của Chính phủ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm
khuyến khích phát triển công nghệ KSH ở Việt Nam.
2. Tiềm năng phát triển năng lượng KSH ở
Việt Nam
Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, sau 10 năm thực
hiện “Chiến lược phát triển ngành chăn nuôi đến năm
2020”, ngành chăn nuôi cơ bản đã đạt được sự tăng

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

trưởng khá cao và ổn định với tốc độ tăng trưởng trung
bình khoảng 5-6%/năm, trong đó giai đoạn 2011-2015
đạt 4,5-5%, giai đoạn 2016-2018 đạt trung bình 6%/
năm [4]. Điều này cho thấy sự tăng trưởng về quy mô
đàn vật nuôi trong giai đoạn 10 năm vừa qua là rất lớn.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi
trong giai đoạn 2011-2015 vẫn thấp hơn khá nhiều so
với mục tiêu của Chiến lược đề ra là 6-7%, giai đoạn
2016-2018 cơ bản đạt so với mục tiêu 5-6% (Hình 1).

▲Hình 1. Số lượng vật nuôi chính trong giai đoạn 20082018 [4]
Với lượng gia súc, gia cầm ngày càng tăng thì vấn đề
xử lý chất thải chăn nuôi cần được chú trọng. Theo tính
toán của Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT, ngành chăn
nuôi mỗi năm thải ra 73 triệu tấn chất thải rắn và 23-30
triệu m3 nước thải, bao gồm cả nước tiểu của lợn, nước
tắm lợn và nước rửa chuồng [2]. Trong số đó, khoảng
50% chất thải rắn và 80% lượng nước thải thải trực tiếp
ra môi trường mà không qua xử lý. Con số này được
tính cho năm 2019 là 241,37 triệu tấn chất thải rắn và
chỉ có 40% trong số này được xử lý, còn lại xả thẳng
trực tiếp ra môi trường (Bảng 1) [1, 6].
Việc sử dụng công trình KSH để xử lý chất thải
chăn nuôi nhằm giảm thiểu các vấn đề về ô nhiễm môi
trường cũng như sản xuất ra nguồn năng lượng sạch,
trong bối cảnh nguồn năng lượng hóa thạch ngày càng
cạn kiệt. Theo Shane và cộng sự [7], tiềm năng KSH từ
chất thải chăn nuôi được tính toán theo công thức sau:
BEP = (N x Vs x Bo x D x CV) x 10-6		

Trong đó:
BEP: Tiềm năng KSH theo lý thuyết, tính bằng triệu
MJ/năm
N: Số lượng vật nuôi ở năm tính toán
Vs: Tổng lượng chất rắn bay hơi (kg/ngày/con). Số
liệu này được sử dụng giá trị mặc định được tham chiếu
theo tài liệu của IPCC dành cho các nước châu Á [8].
Bo: Tiềm năng sinh khí mê tan của kg chất khô (m3/kg).
Số liệu này được sử dụng giá trị mặc định được tham chiếu
theo tài liệu của IPCC dành cho các nước châu Á [8].
D: Số ngày trong năm (365 ngày)
CV: Nhiệt lượng của KSH khi mê tan có tỷ lệ 60%
(MJ/m3). Theo Cundr và Haladova [9], tùy vào loại
chất thải chăn nuôi, nhiệt lượng của KSH có tỷ lệ mê
tan chiếm 60% là 20-25 MJ/m3. Theo Radziad Wahid và
cộng sự [10], tỷ lệ mê tan trong KSH càng cao thì nhiệt
lượng của KSH càng cao. Theo báo cáo nghiên cứu biện
pháp thúc đẩy quá trình lên men và sinh khí mê tan
trong công trình KSH do Dự án KSH cho ngành chăn
nuôi Việt Nam thực hiện năm 2009, nồng độ CH4 đo
được tại một số công trình KSH chăn nuôi lợn là 64-68%
[11], do vậy giá trị nhiệt lượng của KSH được sử dụng
trong tính toán này là 25 MJ/m3.
Từ công thức tính trên, sản lượng KSH tiềm năng
của năm 2019 được tính toán và trình bày trong Bảng 1.
Bảng 1 cho thấy, tổng tiềm năng KSH lý thuyết là hơn
1 triệu m3 khí. Trong khi đó, 1m3 KSH có thể sản sinh
ra 2,14 kwh, như vậy, 1 triệu m3 KSH có thể sản sinh ra
225,5 GWh, đóng góp gần 10% trong tổng nhu cầu sản
lượng điện của cả nước năm 2020 [12]. Tuy nhiên, trên
thực tế, số lượng các hộ dân áp dụng công nghệ này để
xử lý chất thải chăn nuôi còn rất khiêm tốn. Theo báo
cáo của Bộ NN&PTNT, tính đến năm 2018, 53% số hộ
chăn nuôi trong tổng số khoảng 8,2 triệu hộ chăn nuôi
áp dụng một trong các biện pháp xử lý chất thải và vẫn
còn 47,0% số hộ chăn nuôi chưa áp dụng bất kỳ biện
pháp xử lý chất thải [4,12]. Số liệu này thể hiện những
rào cản vẫn còn tồn tại trong việc thúc đẩy phát triển
công nghệ KSH ở Việt Nam.

Bảng 1. Số lượng vật nuôi chính và lượng chất thải của vật nuôi và sản lượng KSH tiềm năng năm 2019
Vật nuôi

Lợn

Số lượng

Lượng phân
thải

Tổng lượng
chất thải rắn

Tỷ lệ chất rắn
dễ bay hơi

Tiềm năng khí
mê tan

Sản lượng
KSH

N
1000 con

kg/ngày/con

triệu/tấn/năm

Vs
kg/con/ngày

BEP
m3/năm

19.615,5

2,5

49,0

0,3

Bo
m3CH4/kg
0,29

15.572,3

Trâu

2.387,9

15

35,8

3,9

0,1

8.498,0

Bò

6.060,0

10

60,6

2,8

0,13

20.128,3

Gia cầm

481.079

0,2

96,2

2,3

0,1

1.009.664,5

Tổng

1.053.863,1
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3. Phân tích các rào cản phát triển KSH
Sử dụng công nghệ KSH xử lý chất thải chăn nuôi
đã mang đến lợi ích thiết thực cho người chăn nuôi
như phát triển kinh tế, thay đổi môi trường, giải phóng
sức lao động phụ nữ từ việc sử dụng năng lượng sạch
để đun nấu. Tuy nhiên, trên thực tế, việc sử dụng công
nghệ này vẫn chưa được sử dụng phổ biến, bởi nhiều
yếu tố tác động khác nhau [12].
Cùng với vấn đề xuất phát điểm của ngành chăn
nuôi nước ta thấp hơn nhiều nước trong khu vực và
những bất cập trong tổ chức triển khai các chính sách,
chiến lược phát triển chăn nuôi thời gian qua mà việc
khuyến khích phát triển công nghệ KSH còn gặp phải
một số tồn tại, hạn chế, dẫn đến phát triển thiếu bền
vững, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Hạn chế xuất phát
từ chính các hộ chăn nuôi, nhưng cũng có những
nguyên nhân tác động từ bên ngoài (từ cơ chế, chính
sách của Chính phủ...) ảnh hưởng tới việc áp dụng
công nghệ KSH.
3.1. Rào cản đến từ những khó khăn nội tại của
hộ chăn nuôi
Quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ: Thời gian qua, chăn nuôi
lợn quy mô nhỏ lẻ đã làm tốt vai trò duy trì, phát triển
tổng đàn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập
cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, chăn nuôi lợn quy mô
nhỏ lẻ đã gây ra những khó khăn nhất định cho người
chăn nuôi vì khu chăn nuôi chủ yếu nằm trong khu dân
cư, gây ô nhiễm môi trường do không có đủ diện tích
để đầu tư áp dụng công nghệ xử lý môi trường. Theo
báo cáo của Bộ NN&PTNT, có đến 47% số hộ chăn
nuôi quy mô vừa và nhỏ chưa áp dụng bất kỳ biện pháp
xử lý môi trường nào [4,12].
Nhận thức của hộ chăn nuôi còn chưa đầy đủ: Nhận
thức và đạo đức môi trường, ý thức trách nhiệm BVMT
của hộ chăn nuôi, cộng đồng nhiều nơi còn thấp, dẫn
đến thiếu ý thức tự giác BVMT.
Chăn nuôi không ổn định và dịch bệnh thường
xuyên xảy ra: Dịch bệnh và thiên tai diễn biến phức
tạp, nhất là những dịch bệnh mới như tả lợn châu Phi,
thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt
đang tác động trực tiếp đến ngành chăn nuôi. Do đó,
người chăn nuôi nhận thấy thu nhập, giá trị gia tăng từ
chăn nuôi lợn không lớn, dẫn đến chăn nuôi không ổn
định, họ không muốn đầu tư công nghệ xử lý chất thải
chăn nuôi.
Hiệu quả kinh tế chưa cao khi không có bất kỳ sự hỗ
trợ nào: Áp dụng công nghệ KSH là một trong những
giải pháp giúp xử lý môi trường chăn nuôi được tốt
hơn. Khi sử dụng công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi
tức là chủ trang trại phải bỏ thêm chi phí để xây dựng
các hạng mục hệ thống công trình KSH như hố thu
gom chất thải, công trình KSH, hồ sinh học, bể lắng...
giúp làm giảm các tác động xấu đến môi trường, dẫn
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đến chi phí đầu tư tăng lên làm cho hiệu quả kinh tế sẽ
giảm đi. Tuy nhiên, xây dựng hệ thống công trình KSH,
chủ trang trại phải bỏ ra nhiều chi phí (hàng trăm triệu
đồng) để xử lý chất thải chăn nuôi nhằm đáp ứng được
QCVN 62-MT:2016/BTNMT của Bộ TN&MT. Theo
báo cáo chương trình quản lý chất thải chăn nuôi tổng
hợp của Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, chi
phí xây dựng công trình KSH 20 m3 là 22 triệu đồng
(chưa bao gồm hệ thống các bể sinh học, bể lắng...), tỷ
suất lợi nhuận là -6,3% và sau 27,5 năm mới hoàn vốn
[13]. Với hiệu quả kinh tế không hấp dẫn như thế này,
nếu không có sự hỗ trợ nào của Nhà nước thì các trang
trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ không mặn mà với
việc xây dựng hệ thống công trình KSH để xử lý chất
thải chăn nuôi.
3.2. Rào cản đến từ cơ chế, chính sách hỗ trợ
Chính sách chưa đầy đủ, đồng bộ và hoàn thiện:
Đến thời điểm hiện tại, chưa có một văn bản pháp luật
hay chính sách nào quy định riêng chuyên biệt về việc
khuyến khích phát triển công nghệ KSH để xử lý chất
thải chăn nuôi. Đây là một công nghệ xử lý chất thải
nhằm đem lại lợi ích về môi trường, nên có chính sách
cụ thể khuyến khích người chăn nuôi thực hiện giải
pháp này.
Triển khai chính sách trên thực tế còn chậm và chưa
đồng bộ: Mặc dù đã có chính sách hỗ trợ là 5 triệu đồng
mỗi hộ của Nhà nước theo Quyết định số 50/2014/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên mức hỗ trợ
này tùy thuộc vào tình hình tài chính của từng tỉnh, do
vậy không phải tỉnh nào cũng thu xếp được nguồn vốn
để hỗ trợ người chăn nuôi. Hầu hết các tỉnh chỉ thu xếp
được nguồn ngân sách hỗ trợ 1-2 triệu đồng/hộ, mức
hỗ trợ này quá nhỏ (tương đương với khoảng 10% so
với chi phí đầu tư xây dựng bể KSH) nên chưa khuyến
khích được người dân áp dụng công nghệ này.
Khó tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi: Theo quy
định tại Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9
tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín
dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn thì cơ
chế đảm bảo vốn vay cho Ngân hàng thương mại: Các
đối tượng khách hàng được vay không có tài sản bảo
đảm phải nộp cho tổ chức tín dụng cho vay giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy xác nhận chưa được
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có tranh
chấp do Ủy ban nhân dân xã xác nhận. Quy định này là
một trong những cản trở lớn nhất đối với các chủ trang
trại khi muốn tiếp cận với nguồn vốn tín dụng để phát
triển mô hình KSH. Bên cạnh đó, việc tiếp cận nguồn
vốn vay của Quỹ BVMT gần như là bế tắc bởi thủ tục
vay vốn của Quỹ quá rườm rà, thời gian kéo dài dẫn
đến mất thời gian của trang trại và việc thẩm định dự
án rất khó khăn.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

4. Một số đề xuất giải pháp cho phát triển KSH
Từ việc phân tích các rào cản nêu trên, nghiên cứu
này giải pháp được đề xuất như sau:
Nâng cao nhận thức
Đào tạo và nâng cao nhận thức cho chủ hộ chăn
nuôi về phát triển và sử dụng công nghệ KSH xử lý
chất thải chăn nuôi, đặc biệt chú trọng đào tạo các giải
pháp nhằm nâng cao an toàn thực phẩm và BVMT cho
người chăn nuôi thông qua các chương trình dạy nghề,
hoạt động khuyến nông.
Xây dựng các chương trình truyền thông chuyên
sâu nhằm từng bước thay đổi nhận thức và thói quen
không phù hợp trong chăn nuôi và sử dụng các giải
pháp nhằm xử lý chất thải chăn nuôi một cách an toàn.
Chính sách hỗ trợ và tín dụng
Xây dựng các chính sách cụ thể và trực tiếp hỗ trợ để
khuyến khích các hộ chăn nuôi sử dụng công nghệ KSH
xử lý chất thải chăn nuôi thông qua các biện pháp hỗ
trợ 30% chi phí đầu tư xây dựng công trình KSH trong
thời gian đầu. Sau khi công trình KSH đi vào hoạt động
hiệu quả, các chủ hộ chăn nuôi có thể tự xây dựng, lúc
này Chỉnh phủ vẫn tiếp tục duy trì mức hỗ trợ chi phí
đầu tư, tuy nhiên mức hỗ trợ này sẽ giảm dần.
Tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả chính sách,
ưu đãi thuế đối với hoạt động trong các lĩnh vực của
ngành chăn nuôi nhằm tạo điều kiện phát triển chăn
nuôi hiện đại, toàn diện, đồng bộ.
Đơn giản thủ tục quy trình tín dụng. Các địa
phương, tổ chức tín dụng cần rà soát tiết giảm tối đa
thủ tục, giấy tờ; triển khai nhiều chương trình tín dụng
mới phù hợp với đặc điểm, tình hình của các loại hình
doanh nghiệp nông nghiệp và của từng địa phương.
Nên có chính sách hỗ trợ lãi suất tiền vay cho các dự
án đầu tư phát triển chăn nuôi lợn kết hợp thực hiện
các giải pháp BVMT để đáp ứng yêu cầu của Nhà nước
về xử lý chất thải chăn nuôi theo Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia QCVN 62-MT:2016/BTNMT, đồng thời mở
rộng cho vay đối với hộ nông dân không phải thế chấp
tài sản.
Sớm ban hành cơ chế hỗ trợ bán điện KSH: Trong
lúc các dự án năng lượng tái tạo khác như điện gió, điện
mặt trời, điện sinh khối đã được hưởng các chính sách
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AN ANALYSIS OF POTENTIAL AND BARRIERS FOR APPLICATION
OF BIOGAS IN PIG WASTE TREATMENT IN VIETNAM
Le Thi Thoa
Deutsche Gesellschaft fü Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Do Thu Nga
Electric Power University
Dinh Duc Truong
National Economics University
ABSTRACT
Livestock is the sector that accounts for a large proportion in the economy and is the second largest
GHGs emission sector in the agricultural activities in Vietnam. Development of biogas model, particularly at
medium and large scale, is a solution for the environmental issues in the context of depleted fuel sources and
climate change. This study presents an analysis of the potential for biogas application on pig waste treatment
in Vietnam. Barriers to this technology development are also assessed and feedback measures are proposed
accordingly.
Key words: Livestock waste, biogas, climate change, environmental pollution.

82

Chuyên đề I, tháng 3 năm 2021

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI
Tạp chí Môi trường đăng tải các bài tổng quan, công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng
công nghệ nhằm trao đổi, phổ biến kiến thức trong lĩnh vực môi trường.
Hiện Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận tính điểm công trình cho
05 Hội đồng liên ngành (Hóa học - công nghệ thực phẩm; Xây dựng - kiến trúc; Khoa học trái
đất - mỏ; Sinh học; Thủy lợi) tạo điều kiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư,
nghiên cứu sinh...
Năm 2021, Tạp chí Môi trường sẽ xuất bản 04 số chuyên đề vào tháng 3, tháng 6, tháng 9
và tháng 12. Bạn đọc có nhu cầu đăng bài viết xin gửi về Tòa soạn trước 1 tháng tính đến thời
điểm xuất bản.
I. Yêu cầu chung
- Tạp chí chỉ nhận những bài viết chưa công bố trên các tạp chí khoa học, sách, báo trong nước và quốc tế.
- Bài viết gửi về Tòa soạn dưới dạng file mềm và bản in, có thể gửi trực tiếp tại Tòa soạn hoặc gửi qua hộp
thư điện tử. Cuối bài viết ghi rõ thông tin về tác giả gồm: Họ tên, chức danh khoa học, chức vụ, địa chỉ cơ
quan làm việc, địa chỉ liên lạc của tác giả (điện thoại, Email) để Tạp chí tiện liên hệ.
- Tòa soạn không nhận đăng các bài viết không đúng quy định và không gửi lại bài nếu không được đăng.
II. Yêu cầu về trình bày
1. Hình thức
Bài viết bằng tiếng Việt được trình bày theo quy định công trình nghiên cứu khoa học (font chữ Times
News Roman; cỡ chữ 13; giãn dòng 1,5; lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2 cm; có độ dài
khoảng 3.000 - 3.500 từ, bao gồm cả tài liệu tham khảo).
2. Trình tự nội dung
- Tên bài (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, không quá 20 từ).
- Tên tác giả (ghi rõ học hàm, học vị, chức danh, đơn vị công tác).
- Tóm tắt và từ khóa (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tóm tắt 100 từ, từ khóa 3 - 5 từ).
- Đặt vấn đề/mở đầu
- Đối tượng và phương pháp
- Kết quả và thảo luận
- Kết luận
- Tài liệu tham khảo để ở cuối trang, được trình bày theo thứ tự alphabet và đánh số trong ngoặc vuông
theo thứ tự xuất hiện trong bài viết và trong danh mục tài liệu tham khảo.
+ Đối với các tài liệu là bài báo trong Tạp chí ghi đầy đủ theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài
báo, tên tạp chí, số, trang.
+ Đối với các tài liệu là sách ghi đầy đủ theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên sách, nhà xuất bản, nơi
xuất bản.
- Lưu ý: Đối với hình và bảng: Hình (bao gồm hình vẽ, ảnh, đồ thị, sơ đồ, biểu đồ…) phải có tính khoa
học, bảo đảm chất lượng và thẩm mỹ, đặt đúng vị trí trong bài, có chú thích các ký hiệu; tên hình và bảng
phải ngắn gọn, đủ thông tin; tên hình và số thứ tự ghi ở dưới; đối với bảng, tên và số thứ tự ghi ở trên bảng.
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