Chúng ta cn thi gian bao lâu rác thi nha phân hy? Câu tr li c a ra là túi nha cn ít nht 100 nm, chai
nha cn ít nht là 200 nm. Nh vy trong hàng trm nm ó rác thi nha không h mt i và h ly gây ra i vi môi
trng là không h nh.

Rác thi nha ang "ba vây" môi trng. (nh: Bích Liên)
Rác thi nha ang là him ha môi trng toàn cu. Cùng vi các quc gia trên th gii, Vit Nam ang n lc loi b ô
nhim do rác thi nha gây ra. Mc tiêu n nm 2020 s gim 65% s lng túi nilon phân hy dùng ti các siêu th
và các trung tâm thng mi ln.
Hn 50% lng nha c tiêu th mi ngày
Hn 50% lng nha c tiêu th mi ngày nm trong nhng sn phm nha dùng mt ln. Có ngha rng trong hàng
triu tn nha sn xut ra mi nm quá na trong s ó ch em li cho chúng ta cm giác tin ích trong ít phút nh
cc nha, ng hút, túi nilon…Sau ó, nhng th này b vt ra môi trng và tr thành nhng th nha vô dng. Nó
tn ti trong môi trng t nhiên và tr nên vô cùng nguy hi.
Theo ghi nhn ca phóng viên, ti bãi rác ca mt làng tái ch nha ln nht ca c nc, ngi ta c tính mt tn ph liu
nha, túi nilon c a vào sn xut s thi ra n 30% lng rác thi không th tái ch. Và cách x lý duy nht i vi loi
rác thi ó là tp kt v bãi rác sau ó s c x lý th công.
áng lo ngi là vic t rác theo cách th công ang ngày ngày “bc t” s sng, bi theo các chuyên gia rác thi
này khi cháy s thi ra c cht c i ô xin.
Rõ ràng thói quen s dng túi nilon, nha dùng mt ln có th em li s tin li cho con ngi trong mt khong thi
gian ngn, nhng ít ai ng nó li là tác nhân y môi trng ng trc thm ha ô nhim.
Theo Báo cáo ca Chng trình Môi trng Liên hp quc nm 2018: Mi nm th gii s dng 500 t túi nha và
khong 40% nha c sn xut dùng óng gói.
Ti Vit Nam, theo báo cáo ca Hip hi nha, nm 2015, Vit Nam sn xut và tiêu th khong 5 triu tn nha,
trong ó, khong 80% nguyên liu nhp khu s dng t nha ph liu. Ch s tiêu th nha trên u ngi ti Vit Nam tng

nhanh t 3,8kg/nm/ngi nm 1990, tng lên 41kg/nm/ngi vào nm 2015.
Mc dù, vic nhp khu ph liu nha ã tng bc c "kim soát", t nm 2016-2018, B Tài nguyên và Môi trng cp
Giy xác nhn iu kin nhp khu ph liu nha cho 37 doanh nghip làm nguyên liu sn xut, trong tng s 208
doanh nghip c cp, trong ó 34 n v nhp khu trc tip, 3 n v nhp khu y thác. Tuy nhiên, lng ph liu nha
nhp khu vn tng, nm 2016 là 18,548 tn, nm 2017 là 90,839 tn và 9 tháng nm 2018 là 175.000 tn.
Thng kê ca B Tài nguyên và Môi trng cng cho thy, mi ngày Hà Ni thi ra 4.000-5.000 tn rác, trong ó
rác thi nilon chim 7-8%, ch tính riêng 2 thành ph ln là Hà Ni và Thành ph H Chí Minh, thi ra môi
trng khong 80 tn nha và túi nilon/ngày. áng chú ý, lng cht thi nha và túi nilon c nc chim khong 812% trong cht thi rn sinh hot. Nu trung bình khong 10% lng cht thi nha và túi nilon không c tái s
dng mà thi b hoàn toàn thì lng cht thi nha và túi nilon thi b xp x khong 2,5 triu tn/nm, ây là gánh
nng cho môi trng, thm chí dn ti thm ha "ô nhim trng".
Thc hin nghiêm quy nh bo v môi trng trong quá trình sn xut
Theo các chuyên gia môi trng, túi nilon là vt dng ht sc gn gi vi mi ngi, mi nhà. Vic s dng túi nilon ã
thành thói quen ca mi ngi dân vì tính tin li ca nó. Bên cnh ó, giá thành ca mi chic túi nilon khá r
khin cho vic tiêu th loi túi này ngày càng ln. Tuy nhiên, không phi ai cng bit tác hi ca túi nilon gây ra
cho con ngi và môi trng sng.
Bi vy, gim thiu phn nào tác hi ca s dng túi nilon, dùng nha, các c s kinh doanh, c s sn xut phi t ý
thc c trách nhim ca mình vi cng ng, nói “không” vi túi nilon không ch bo v sc khe con ngi, gim thiu
chi phí x lý bo v môi trng mà còn ci thin tình trng ô nhim môi trng. Bên cnh ó, cn có s vào cuc quyt
lit hn ca c quan chc nng có thm quyn, tuyên truyn s dng và sn xut nhng loi túi thân thin vi môi trng.
cp vn này, ông Nguyn Thành Yên - V phó Qun lý cht thi thuc Tng cc Môi trng, B TN&MT cho bit,
nc ta cha t vn qun lý riêng cht thi nha, vn t trong chính sách chung v qun lý cht thi. Theo ông Yên,
cn có cuc cách mng v công ngh, chính sách loi b cht thi nha. Còn t vn tái ch vn là phng án tm thi,
không th loi b hoàn toàn cht thi nha. B TN&MT c tính, trung bình mi ngi s dng, thi b 1 túi
nilon/ngày, mi nm có khong hn 31,4 t túi nilon b thi ra nhng ch có khong 17% trong s này c tái s
dng.
B tip tc thc hin Quyt nh s 582/Q-TTg ca Th tng Chính ph phê duyt án tng cng kim soát ô nhim môi
trng do túi nilon khó phân hy trong sinh hot n nm 2020, trong ó xác nh các nhóm nhim v, gii pháp
ng b v kinh t, xã hi cng nh x lý ô nhim môi trng vi mc tiêu “Nm 2020 gim 65% khi lng túi nilon khó
phân hy s dng ti các siêu th, trung tâm thng mi so vi nm 2010”.
c bit, B cng yêu cu các doanh nghip thc hin nghiêm các quy nh bo v môi trng trong quá trình sn xut
sn phm, cam kt ng ký công nhn túi nilon thân thin vi môi trng; phi hp vi c quan qun lý và các c quan
chuyên môn tuyên truyn, ph bin chính xác v các c tính k thut cng nh loi hình sn phm thân thin vi
môi trng cng ng và ngi tiêu dùng có cách hiu úng v loi hình sn phm./.
Theo http://cpv.org.vn

