
Mô-đun 4: Các điều kiện và vấn đề 

về kinh tế cho điện rác 
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Các ý chính cần cân nhắc đối với điện rác 

Quản lý của địa phương 

Nhà vận hành nhà máy 

điện rác 

 Tiêu hủy rác thải an 

toàn  

 Xử lý rác thải một 

cách đáng tin cậy  

 Giảm thiểu chi phí xử 

lý 

 Vận hành theo cách 

đáng tin cậy 

 Cung cấp rác thải 

theo cách đáng tin 

cậy 

 Thu nhập theo cách 

đáng đáng tin cậy 

 

 

2 



Các điều kiện đốt rác thải rắn đô thị 

 Hệ thống thu gom rác thải được kiểm soát tốt 

 Các bãi chôn lấp rác thải được kiểm soát tốt 

 Hợp đồng dài hạn để đảm bảo nguồn cung cấp 
rác thải 

 Hợp đồng mua điện/hơi nước dài hạn  

 An toàn dài hạn theo các tiêu chuẩn môi trường 

 Sẵn có đội ngũ cán bộ có tay nghề cao 

 Có được sự nhất trí của công chúng về việc đốt 
rác thải rắn đô thị 
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Các vấn đề về kinh tế của điện rác 

 Chi phí  Thu nhập 

- đầu tư cho nhà máy 

- chi phí bảo trì 

- chi phí vận hành 

- chi phí xử lý  

- phí thu gom rác 

- phát điện 

- phát nhiệt 

- vật liệu tái chế 
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Chi phí đầu tư 

 Loại hình công nghệ 

 Loại và số lượng rác thải 

 Sử dụng năng lượng 

 

 Quy định của chính phủ (khí thải, nước thải, v.v.) 

 Cơ sở hạ tầng hiện có 

 Tình hình địa phương 
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Chi phí đầu tư 

Ngân hàng Thế giới: Hướng dẫn của các nhà hoạch định chính sách về đốt rác thải rắn đô thị 

Bangkok (2011) 

Germany, Höchst (2011) 
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Các nhà máy điện đốt rác trong khu vực 
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Tính khả thi về mặt kinh tế (Việt Nam) 

8 

Vốn đầu tư 250.000.000 US$     

Vận hành&quản lý 8%       

Giờ vận hành 8000 h     

Thu nhập:         

  Phương án tốt nhất   
Phương án thực 

tế   

Công suất điện 60 MW     

Phát điện: 480.000.000 kWh/năm     

Tự tiêu thụ: 22%       

Điện bán: 374.400.000 kWh/năm 299.233.000 kWh/năm 

Giá diện rác 0,100 US$     

Thu nhập từ điện: 37.440.000 US$/năm 29.923.300 US$/năm 

          

Phí thu gom rác 18 US$   US$ 

Tổng số rác thải: 1.095.000 t/năm (365 ngày) t/năm 

Thu nhập từ thu gom và xử lý 
rác: 19.710.000 US$   US$ 

          

Tổng thu nhập: 57.150.000 US$/năm 29.923.300 US$/năm 

Chi phí:         

Vận hành&quản lý: 20.000.000 US$/năm     

Thu nhập: 37.150.000 US$/năm 9.923.300 US$/năm 

Không xem xét: 

 

-Lãi suất tài trợ 

-Khấu hao 

-Lạm phát 

-Thuế 

 

Nhà máy điện Shenzhen Baoan 



Phí xử lý 

Ngân hàng Thế giới: Hướng dẫn của các nhà hoạch định chính sách về đốt rác thải rắn đô thị 

Average Germany 2011 
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Phân bổ thu nhập 

Phí thu gom rác       Điện             Hơi nước 

Dựa vào phí thu  

gom rác 

 

 

 

Dựa vào điện 
? 

2 mô hình 
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Các tiêu chí cho công tác điều 

hành/quản lý 

 Công nghệ đề xuất có phù hợp với rác thải rắn đô thị 
ở địa phương không? 

 Công nghệ đã được chứng minh chưa? 

 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đã đầy đủ chưa? 

 Có còn tồn dư không và hiện đã có cách để xử lý 
những tồn dư đó không? 

 Công nghệ có tương thích với các biện pháp đã được 
quy hoạch để giảm/phân loại rác thải không? 

 Quy mô khả thi của nhà máy?  

 Các dữ liệu kỹ thuật và tài chính có đáng tin cậy 
không?  

 Mức độ tin cậy của nhà máy là như thế nào và kế 
hoạch giải quyết đối với khoảng thời gian chết là gì? 
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Các tiêu chí cho công tác điều 

hành/quản lý 

 Mô hình kinh doanh nào phù hợp hơn (sở hữu trực 
tiếp hoặc BOT, BOOT)? 

 Nhà đầu tư/nhà vận hành có kinh nghiệm gì về nhà 
máy điện rác? 

 Những cơ sở xử lý chất thải hiện tại có đủ tác động 
tổng hợp không? 

 Người dân sẽ chấp nhận công nghệ hay không? 

 Dự kiến của nhà điều hành về sự tham gia của khu 
vực không chính quy? 
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Các tiêu chí cho nhà đầu tư 

 Có đủ rác thải cho công nghệ dự kiến hay không? 

 Lượng rác thải có đảm bảo cho một khoảng thời gian 
dài hay không? 

 Kế hoạch của Chính phủ về giảm/phân loại rác thải là 
gì?  

 Phí xử lý rác thải là gì và mức tăng hàng năm là như 
thế nào? 

 Có quy định giá điện (FIT) không? 

 Có thể sử dụng hơi nước không? 

 Có thể xử lý tồn dư không và chi phí là như thế nào? 
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Các tiêu chí cho nhà đầu tư 

 Có cần cơ sở vật chất xử lý nước thải không? 

 Có đủ cán bộ vận hành phù hợp hay không? 

 Có thể “chứa” rác trong trường hợp thời gian chết kéo 
dài hay không? 
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Đánh giá các dự án điện rác 
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Dựa vào:   Ngân hàng Thế giới: Hướng dẫn của các nhà hoạch định chính sách 

 về đốt rác thải rắn đô thị, Ngân hàng Thế giới, 1999 



Tiêu chí lựa chọn địa điểm 

 Có sẵn số lượng và thành phần rác thải 

 Có sẵn cơ sở hạ tầng 

 Đường sá, nước, điện, hệ thống xử lý nước thải, 

v.v. 

 Có sẵn hệ thống hậu cần về rác  

 Có sẵn điểm xử lý tồn dư 

 Sự ủng hộ của chính phủ 

 Có cơ hội bán hơi nước 

 Ngành công nghiệp sữa, nhà máy lọc dầu, công 

nghiệp thực phẩm, bất động sản, v.v. 

 Cơ hội sử dụng tác động tổng hợp 16 



Tiêu chí lựa chọn địa điểm (2) 

 Có sẵn cán bộ lành nghề 

 Ý kiến công chúng 
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Các địa điểm có thể lựa chọn ở 

Việt Nam 
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Các địa điểm có thể lựa chọn ở 

Việt Nam 
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Lò đốt rác 

Đóng gói/phân loại rác thương mại 

Nhà máy ủ 

Tái chế chất thải  

từ xây dựng/phá dỡ  

công trình 

Tái chế chất  

thải điện tử  

loại nhỏ 

Bất động sản công nghiệp/ 

Bất động sản thương mại 
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Tổ hợp xử lý rác thải Würzburg, Đức 



21 

Bước 1: 

Tìm hiểu hệ thống  

quản lý rác thải 



Bước 2: 

Đánh giá khả năng  

bán năng lượng 
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Bước 3: 

Đánh giá khuôn khổ  

thể chế 

• Hệ thống quản lý chất thải rắn (bao gồm một bãi chôn lấp 

được kiểm soát và vận hành tốt) đã đi vào hoạt động trong 

một số năm. 

• Thu gom và vận chuyển rác thải nằm dưới sự quản lý của 

một số lượng hạn chế của các tổ chức được điều 

hành/quản lý tốt. 

• Có công văn hoặc thỏa thuận đã được ký kết và chấp 

thuận về cung cấp rác thải và bán năng lượng. 

• Người tiêu dùng và cơ quan nhà nước có thể và sẵn sàng 

trả chi phí gia tăng liên quan đến đốt rác thải.  

• Chính quyền chịu trách nhiệm kiểm soát, giám sát và thực 

thi các hoạt động.  

• Công khai đảm bảo hoàn trả chi phí vốn và chi phí vận 

hành. 

• Chính quyền chịu trách nhiệm giám sát và quá trình thực 

thi độc lập với quyền sở hữu và vận hành của nhà máy. 

• Chủ nhà máy có trong tay đội ngũ cán bộ vận hành nhà 

máy có tay nghề cao với mức lương phù hợp. Nếu không, 

cần phải có hợp đồng vận hành và dịch vụ dài hạn, đáng 

tin cậy. 

• Cơ quan quản lý rác sở hữu nhà máy đốt rác.  
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Bước 4: 

Phân tích nguồn rác  

làm nhiên liệu  

ở địa phương 

Ngân hàng thế giới khuyến nghị: Số lượng tối thiểu nên ít nhất là 50.000 t/năm  



Đặc tính nhiên liệu ở châu Á 
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Bước 5: 

Đánh giá các vấn đề  

kinh tế của dự án 
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Government owned 



Đánh giá về rác thải 
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Chọn mẫu 

Tính trọng 

 lượng 

Phân loại 

Xe thu gom rác thải được chọn  

được yêu cầu dừng lại theo kế hoạch 

Xe được cân trọng tải khi có rác và sau đó cân khi không có rác.  

Số cân chênh lệch chính là trọng lượng rác.  

Kích thước tính theo trọng lượng được ước tính.  

Mật độ rác thải được tính bằng trọng lượng/kích thước. 

Rác thải được dỡ xuống sàn của nơi phân loại (sàn bê tông).  

Để có mẫu đại diện, chất thải được chia theo quy trình chuẩn.  

Phần cuối cùng rải đến độ cao tối đa. 0,1 m trên các bảng phân loại.  

Các bảng phân loại cần phải được phủ bằng tấm nhựa.  

Chất thải được phân loại theo các hạng mục đã được xác định trước.  

Phần thừa được phân loại (kích thước lưới ~ 12mm).  

Dư lượng kiểm tra được bổ sung vào danh mục.  

Phần còn lại được ghi tóm tắt là “rất nhỏ” 



Đánh giá về rác thải (2) 
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Vật lý 

Hóa học 

Tất cả các loại rác đều được tính cân nặng.  

Hàm lượng nước của tất cả các loại rác được xác định bằng cách làm nóng  

trong 2 tiếng ở 105oC đến khi trọng lượng không đổi (khoảng 2h).  

Phân tích phải được tiến hành vào ngày giao hàng. 

Phân tích phải được tiến hành ở một phòng thí nghiệm được cấp phép. 

Các thông số là: 

 - hàm lượng tro 

 - chất có thể đốt cháy 

 - nhiệt trị cao và nhiệt trị thấp 

 - các hợp chất hóa học (Cl, Br, F,  Hg, S, kim loại nặng, v.v.) 

A
n

a
ly

s
is

 

Phân loại 

Rác thải được dỡ xuống sàn của nơi phân loại (sàn bê tông).  

Để có mẫu đại diện, chất thải được chia theo quy trình chuẩn.  

Phần cuối cùng rải đến độ cao tối đa. 0,1 m trên các bảng phân loại.  

Các bảng phân loại cần phải được phủ bằng tấm nhựa.  

Chất thải được phân loại theo các hạng mục đã được xác định trước.  

Phần thừa được phân loại (kích thước lưới ~ 12mm).  

Dư lượng kiểm tra được bổ sung vào danh mục.  

Phần còn lại được ghi tóm tắt là “rất nhỏ” 



Đánh giá về rác thải (3) 
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Xử lý  

dữ liệu Tính toán thành phần rác thải ướt và khô 

Phân loại đặc tính rác thải cần phải được thực hiện: 

 

 - theo mỗi mùa (cân nhắc điều kiện thời tiết) 

 - ngày làm việc và ngày nghỉ 

 - các dịp đặc biệt (VD: lễ hội) 



Lý do thất bại của các dự án điện rác 
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Giai đoạn trước khi vận hành: 
• Thiếu kinh phí  

• Quy hoạch không hoàn chỉnh 

• Các quyết định của chính phủ và hợp đồng chậm trễ  

• Sự phản đối của công chúng 

 

Giai đoạn vận hành: 
• Lựa chọn công nghệ sai hoặc không đáng tin cậy 

• Thiếu kiến thức về thành phần rác thải hiện tại và tương lai  

• Ước tính không chính xác về lượng chất thải có sẵn 

• Ước tính quá lạc quan về việc tạo thu nhập 

• Thay đổi các quy định về môi trường 

• Cung cấp rác thải và bán điện không bảo đảm lâu dài  

• Cán bộ vận hành thiếu kinh nghiệm 

• Quản lý nhà máy một cách yếu kém 

• Không có kế hoạch dự phòng khi nhà máy đóng cửa 

 



Kết quả 

 Điện rác là một cách hữu ích để sử dụng rác thải  

 Sản phẩm là điện và hơi nước 

 Công nghệ phụ thuộc vào thành phần của rác thải rắn 
đô thị và điều kiện cụ thể của khu vực  

 Nhà máy điện rác tốn kém hơn so với bãi rác chôn lấp  
Luôn luôn có tồn dư cần phải được xử lý 

 Điện rác đòi hỏi phải thực hiện các điều kiện tiên quyết  

 Điện rác cần sự hỗ trợ và kiểm soát của chính phủ  

 Điện rác cần phải được người dân chấp nhận 
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