


TUỔI THỌ CỦA RÁC: Định nghĩa và một vài loại rác phổ biến

1 Chaát thaûi

Chất thải bao gồm mọi thứ mà con người không còn sử dụng tới, có ý 
định vứt đi hoặc loại bỏ.

Chất thải có thể ở dạng rắn (rác thải), lỏng (nước thải) hoặc khí (khí 
thải).
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2 Raùc höõu cô

Rác hữu cơ bao gồm các chất thải có nguồn gốc từ thiên nhiên và có 
khả năng phân hủy trong điều kiện tự nhiên. 

Ví dụ: cỏ cây, rau, củ, quả đã bị hư, thức ăn còn thừa hoặc bị thiu, các 
loại bã chè, bã cafe, chất thải từ động vật...
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3 Raùc voâ cô

Rác vô cơ bao gồm các chất thải không có khả năng phân hủy trong 
điều kiện tự nhiên hoặc có thể phân hủy nhưng mất thời gian rất dài. 

Ví dụ: thuỷ tinh, sành sứ, kim loại, cao su, nhựa, đồ điện, quần áo cũ, 
đầu thuốc lá, xỉ than, vỏ sò hến, xương động vật, túi ni lông…
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4 Haït vi nhöïa

Hạt vi nhựa là những hạt nhựa nhỏ li ti (đường kính dưới 1mm) thường 
có trong các sản phẩm làm sạch như sữa rửa mặt, kem đánh răng... 
hoặc có trong các loại rác nhựa như bao bì sản phẩm, bàn chải đánh 
răng, lưới đánh cá...

Các hạt nhựa này đủ nhỏ để lọt qua hệ thống xử lý nước thải và chảy 
ra sông hồ, ao và biển.

Vì tính năng không tan và khó phân hủy nên có hàng nghìn phân tử vi 
nhựa bị tích lại trong cơ thể thực vật, động vật sau đó qua các chuỗi 
thức ăn mà ngấm sang con người. Do đó, hạt vi nhựa gây nguy hại cho 
sức khỏe con người và nhiều loài sinh vật.
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5 Chaát thaûi ñieän töû

Chất thải điện tử là chất thải từ các thiết bị điện - điện tử trong sinh hoạt 
hoặc sản xuất.

Ví dụ: điện thoại, máy tính, TV, đồ chơi điện, nồi cơm điện...  

Trong chất thải điện tử thường có chì, thủy ngân… rất nguy hiểm với sức 
khỏe con người và môi trường.
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6 Chaát thaûi coâng nghieäp

Chất thải công nghiệp là chất thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp... bao 
gồm nhiều chất thải độc hại.

Nếu không được xử lý, các chất này sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến môi 
trường và sức khỏe con người.
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7 Chaát thaûi nguy haïi

Chất thải nguy hại là chất thải có tính chất nguy hiểm hoặc gây ảnh 
hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường. Chất thải nguy hại 
tồn tại ở thể lỏng, thể rắn, và thể khí.

Chất thải nguy hại có thể gây nguy hiểm trực tiếp hoặc tương tác với 
chất khác để gây ra các đặc tính: dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn 
mòn, dễ lây nhiễm...

Những thùng, hòm chứa chất thải như chất phóng xạ, dầu nhờn, phốt 
pho, thuốc trừ sâu hay cả chất thải y tế,… nếu đem chôn lấp sẽ rất 
nguy hiểm cho con người.
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8 Khí thaûi

Khí thải là chất thải tồn tại ở trạng thái khí hoặc hơi.

Các loại khí thải có thể gây ô nhiễm môi trường, liên quan đến hiện 
tượng nóng lên toàn cầu, suy giảm và thủng tầng ôzôn…
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9 Raùc thaûi

Rác thải là chất thải ở thể rắn.

Ví dụ như: giấy, lá, túi ni lông, thức ăn thừa, gỗ vụn, thủy tinh...
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10 Nöôùc thaûi

Nước thải là chất thải ở thể lỏng từ hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh 
doanh.... 

Ví dụ:  nước rửa, mực in, thuốc nhuộm, thuốc trừ sâu… 

Rất nhiều nơi không xử lý nước thải và đổ thẳng ra ao, hồ, sông, biển và 
gây ô nhiễm nguồn nước, đánh mất môi trường sống hoặc ảnh hưởng 
tới sự phát triển của nhiều loài sinh vật.
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11 Thuûy tinh

Rất nhiều đồ dùng được làm từ thủy tinh như: cốc, chén, bát, đĩa, chai, 
bóng đèn, gương, cũng như các vật dụng trong phòng thí nghiệm, 
xưởng sản xuất....

Thủy tinh không thể phân hủy nhưng có thể tái sử dụng hoặc tái chế.
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12 Hoäp xoáp

Hộp xốp và các đồ đựng bằng xốp rất khó phân hủy và tồn tại rất lâu 
trong môi trường.

Bên cạnh đó, hộp xốp và các đồ dùng bằng xốp khác có thể chứa 
các chất không tốt cho sức khỏe con người. Chất này có thể ngấm 
vào thực phẩm (cơm, bánh, thức ăn…) khi đựng trong hộp xốp.  
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13 Tuùi ni loâng

Túi ni lông được sử dụng rất nhiều trong các hoạt động sinh hoạt và sản 
xuất.

Tuy nhiên, túi ni lông rất khó phân hủy trong tự nhiên, có nhiều loại túi ni 
lông sẽ phải mất từ 500 - 1.000 năm mới có thể phân hủy được.
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14 Cao su

Cao su là vật liệu được sử dụng trong rất nhiều sản phẩm: găng tay, 
ủng, tẩy, lốp xe, dây thun...

Việc xử lý rác thải từ cao su luôn là vấn đề nan giải, vì cao su rất khó 
phân hủy, loại rác này mất 50-80 năm để phân hủy hoàn toàn.
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15 Laù caây

Lá cây, cành khô, rơm rạ... rất dễ phân hủy.  

Tuy nhiên, nhiều nơi đang đốt các loại rác này mà không chôn hoặc ủ 
thành phân hữu cơ. 

Có những bạn trẻ và doanh nghiệp đang đưa ra các ý tưởng tái chế 
như làm giấy viết từ lá, ép gỗ từ rơm rạ...
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16 Nhöïa

Nhựa (hay còn gọi là chất dẻo) là vật liệu được sử dụng phổ biến trong 
đồ dùng sinh hoạt và sản phẩm công nghiệp.

Tuy nhiên, các sản phẩm nhựa rất khó phân hủy trong tự nhiên. Nếu đốt 
rác nhựa sẽ tạo ra nhiều khí thải độc hại.
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17 Baõ keïo cao su

Bã kẹo cao su là một loại rác thải rất phổ biến. Nhiều người có thói 
quen nhả bã kẹo bừa bãi (dính trên bàn, ghế, cạnh cửa sổ, vứt trên 
đường phố, rạp chiếu phim...).

Kẹo cao su thường được làm từ cao su nhân tạo, loại nguyên liệu có 
thể nói là sẽ tồn tại vĩnh viễn nếu không có sự tác động khác.
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18 Buïi sieâu mòn

Bụi siêu mịn (ký hiệu là PM) là những hạt bụi cực nhỏ, có đường kính 2,5 
micromet hoặc nhỏ hơn. Đa số bụi siêu mịn chỉ quan sát được dưới kính 
hiển vi điện tử. Chỉ số bụi siêu mịn càng cao thì mức ô nhiễm không khí 
càng nghiêm trọng.

Bụi siêu mịn được sinh ra từ các hoạt động như xây dựng, giao thông, 
năng lượng, nông nghiệp, ống khói từ các hoạt động công nghiệp, 
các đám cháy...

Bụi siêu mịn có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng do chúng 
có thể đi sâu vào các tế bào trong cơ thể, gây ra các bệnh về đường 
hô hấp, tổn thương cơ tim và làm giảm tuổi thọ.
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19 Tuoåi thoï cuûa raùc
Bạn có biết phải mất bao lâu các loại rác sau mới phân hủy hoàn toàn?

Giấy toilet:  2-4 tuần 

Vỏ cam/ vỏ  chuối:  2-5 tuần

Giấy báo:  6 tuần

Lõi táo:  2 tháng

Hộp các tông:  3 tháng

Ván ép:  1-3 năm

Đầu lọc thuốc lá: 1-5 năm

Vải ni lông:  30-40 năm

Áo da:  50 năm

Hộp sữa/ hộp thiếc:  50 năm

Đế giày, ủng cao su:  50-80 năm

Cốc xốp: 50 năm 

Phao cứu sinh:  80 năm

Tã bỉm dùng một lần:  450 năm 

Dây câu cá:  600 năm

Chai thủy tinh:  1 triệu năm

(Nguồn: U.S. National Park Service; Mote Marine Lab, Sarasota, FL)
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20 Raùc laø nguoàn taøi nguyeân

Rác không phải là đồ bỏ đi. Rác là một nguồn tài nguyên cho hoạt 
động sinh hoạt và sản xuất của con người. 

Rác hữu cơ có thể ủ thành phân xanh, vừa giảm chi phí mua phân bón 
cho nông dân, vừa làm giàu cho đất, bảo vệ môi trường. 

Rác từ giấy, sắt, thép… có thể làm nguyên liệu đầu vào cho doanh 
nghiệp.
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21 AÛnh höôûng ñeán ña daïng
sinh hoïc

Chất thải gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thiên nhiên. 

Hàng năm có rất nhiều sinh vật chết sau khi ăn phải nhựa thải hoặc 
vướng vào rác thải. Các chất thải này khi đi vào cơ thể sinh vật sẽ gây 
tác hại vô cùng to lớn như ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, cản trở sự phát 
triển của sinh vật...

Bên cạnh đó, đất có chứa rác thải, nước thải công nghiệp sẽ bị nhiễm 
các chất độc hóa học, khiến cây cối và sinh vật không thể sinh trưởng 
và phát triển.
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22 Gaây ra nhieàu beänh taät

Bãi rác là nơi trú ngụ và phát triển của nhiều loại vi khuẩn gây bệnh 
truyền nhiễm. Trong đó,  nhiều loại vi khuẩn có thể tồn tại lâu ngày (ví 
dụ: vi khuẩn thương hàn là 15 ngày, vi khuẩn lỵ là 40 ngày, trứng giun 
đũa là 300 ngày). Chúng có thể truyền bệnh thông qua một số loài côn 
trùng và động vật sống ở bãi rác như: chuột truyền bệnh dịch hạch; 
ruồi, gián truyền bệnh về đường tiêu hoá; muỗi truyền bệnh sốt rét, sốt 
xuất huyết...

Khí thải, nước thải cũng gây ra các bệnh về đường hô hấp, da, phổi…
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23 AÛnh höôûng tôùi caûnh quan

Các bãi rác làm ảnh hưởng đến cảnh quan và bốc mùi hôi thối khó 
chịu.
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24 OÂ nhieãm nöôùc

Nước sẽ bị ô nhiễm khi các chất thải đổ xuống đất, hoặc đổ trực tiếp 
vào các vùng nước (ao, hồ, sông, suối, vịnh, biển...) mà không được xử 
lý, hoặc có xử lý nhưng không đủ sạch.

Ô nhiễm nước có thể là do chất thải công nghiệp từ các nhà máy sản 
xuất, các loại rác thải của các bệnh viện, các loại rác thải sinh hoạt 
bình thường của con người hay hoá chất, thuốc trừ sâu, phân bón hữu 
cơ... sử dụng trong sản xuất nông nghiệp.





TUỔI THỌ CỦA RÁC: Tác hại do rác gây ra

25 OÂ nhieãm khoâng khí

Ô nhiễm không khí là sự thay đổi lớn trong thành phần của không khí, 
chủ yếu do khói, bụi, hơi hoặc các khí lạ làm cho không khí không sạch, 
có mùi khó chịu, giảm tầm nhìn xa.

Có rất nhiều nguồn gây ô nhiễm không khí, cả tự nhiên và con người. 
Hoạt động con người gây ra ô nhiễm không khí bao gồm các hoạt 
động công nghiệp (khí thải từ nhà máy, từ sản xuất điện than), nông 
nghiệp (đốt rơm rạ,...), giao thông (khí thải từ xe máy, ô tô...), xây 
dựng...
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26 OÂ nhieãm ñaát

Đất bị ô nhiễm do các chất thải từ các nhà máy công nghiệp, hoạt 
động sinh hoạt, hoạt động nông nghiệp.... Các chất thải này không 
được xử lý sẽ dễ dàng thấm vào đất, làm nhiễm bẩn môi trường đất, 
ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cối và nhiều loại động vật sống 
trong đất.
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27 Thieáu heä thoáng thu gom vaø xöû 
lyù raùc thaûi

Đa số các bãi rác và khu xử lý chất thải hiện chỉ đơn thuần là nơi đổ rác, 
chưa được quy hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành đúng quy định; 
có nơi quá gần khu dân cư... 

Các xe chở rác còn thô sơ, không có nắp che đậy nên thường bị quá 
tải, bốc mùi hôi thối khó chịu, rất mất vệ sinh.

Người dân sống gần những khu này có thể nhiễm bệnh do hít thở không 
khí độc, ăn phải thực phẩm bị ô nhiễm hoặc tiếp xúc với đất đá nhiễm 
bẩn.
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28 Vöùt raùc böøa baõi

Xả rác bất kể nơi nào như trên tàu xe, tại công viên, ra ngoài đầu ngõ 
hay khi không có ai để ý… là một hành vi rất xấu.
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29 Khoâng xöû lyù chaát thaûi

Chất thải không được xử lí sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, đất, và không 
khí.

Ở Việt Nam, nhiều nhà máy xí nghiệp và cả hoạt động sinh hoạt, sản 
xuất nông nghiệp... đổ chất thải trực tiếp ra môi trường đã và đang làm 
chết các dòng sông, mất môi trường sống của sinh vật và ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới sức khỏe con người.
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30 Ñoát raùc thaûi

Đốt rác thải có vẻ như là một giải pháp rất thuận tiện. Nhưng việc đốt 
rác làm tăng lượng khí đốt ô nhiễm, trong đó có nhiều chất độc hại như 
dioxin. 

Những căn bệnh do đốt rác gây ra bao gồm một số loại ung thư, các 
bệnh về tim và hô hấp, dị ứng...và rất nhiều căn bệnh nguy hại khác.
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31 Söû duïng nhieàu tuùi ni loâng

Túi ni lông rất tiện dụng, nhưng phải mất rất lâu mới phân hủy được. Việt 
Nam nằm trong số 5 quốc gia thải nhựa ra môi trường nhiều nhất thế 
giới cùng với Trung Quốc, Indonesia, Philippines và Thái Lan.  

Bên cạnh đó, nhiều túi ni lông chứa các chất độc hại (chì, cadimi) nếu 
đựng thực phẩm sẽ khiến đồ ăn nhiễm những chất độc hại này.
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32 Laõng phí

Việc khai thác tài nguyên quá mức, mua sắm hàng hóa, tiêu dùng 
nhiều hơn nhu cầu, vứt bỏ hàng hóa nhanh hơn…đều góp phần tạo ra 
nhiều rác thải hơn.

Sự lãng phí có thể nhận thấy ở nhiều nơi, nhiều lúc trong đời sống hàng 
ngày như lãng phí ăn uống, trang phục, vật dụng trong gia đình, lãng 
phí phương tiện đi lại như xe cộ…





TUỔI THỌ CỦA RÁC: Hành động tích cực

33 Phaân loaïi ñoà cuõ

Hãy phân loại những đồ dùng cũ thành:

1. Đồ dùng có thể sửa chữa và tiếp tục sử dụng;

2. Đồ vẫn dùng được nhưng không phù hợp với gia đình, hãy đem 
cho hoặc tặng, ủng hộ;

3. Đồ dùng đã hỏng hoàn toàn và không sử dụng được nữa, hãy 
mang bỏ rác đúng nơi qui định.
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34 Tìm hieåu veà doøng ñôøi saûn phaåm

Mọi đồ vật không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi. Một quả 
cam hay một máy tính đều có một vòng đời: từ khai thác tài nguyên, 
đến sản xuất, phân phối, rồi tiêu dùng, và sau cùng là thải bỏ. Vòng đời 
đó có thể tạo ra nhiều chất thải: ví dụ nguyên liệu dư thừa khi sản xuất, 
hóa chất, bao bì, vứt bỏ đồ vật...

Nếu muốn sử dụng hay vứt đi, hãy luôn tìm hiểu: 

 - Đồ vật đó từ đâu đến? Quá trình sản xuất có sạch và an toàn 
không? 

 - Khi vứt đi, đồ vật đó sẽ đi về đâu? Có dễ dàng phân hủy không? 
Có độc hại không?
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35 Phaân loaïi raùc

Mỗi gia đình có thể phân loại rác thành 3 loại dưới đây nếu có điều kiện

1. Rác hữu cơ (Rau, củ quả, cơm/ canh/ thức ăn còn thừa hoặc bị 
thiu...)  

2. Rác vô cơ (nilông, sành sứ, ...)                                                                 

3. Rác có thể tái chế (giấy, kim loại, vỏ hộp….)
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36 Noùi khoâng vôùi tuùi ni loâng

Chúng ta có thể dễ dàng hạn chế được túi ni lông:

 - Từ chối nhận túi ni lông khi đi mua hàng.

 - Sử dụng túi vải, làn, hoặc giỏ khi đi chợ.

 - Sử dụng lại túi ni lông khi có thể.
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37 Boû raùc vaøo thuøng

Bỏ rác vào thùng

Anh hùng đất Việt.
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38 Xöû lí raùc thaûi nguy haïi

Các chất thải nguy hại (thuốc trừ sâu, bình ắc qui, pin, kim tiêm...) nên 
được phân loại và hủy bỏ theo đúng qui định.                                                                                                  

Trẻ em cần tránh xa các rác thải nói trên và người lớn phải thu gom và 
xử lý đúng cách.
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39 Taùi söû duïng

Tái sử dụng đồ dùng khi có thể.

Ví dụ: sử dụng lốp xe ô tô thành đồ chơi; dùng lại chai thủy tinh làm lọ 
cắm hoa; dùng giấy một mặt làm sổ...
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40 Taùi cheá

Một số loại rác có thể tái chế như giấy, kim loại, vỏ hộp… Rác tái chế sẽ 
được sản xuất thành các sản phẩm mới.
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41 Nghó kyõ tröôùc khi mua

Mỗi khi bạn sắm đồ
Hãy nghĩ cho thật kỹ, 

Bạn có thiếu đồ không?
Nếu không, ngừng mua nhé!

Nếu thiếu, liệu có cần? 
Nếu không, đừng mua nhé. 

Chỉ mua khi thật thiếu, 
Và khi thật sự cần.  
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42 Nghó kyõ tröôùc khi vöùt
Bạn ơi hãy nghĩ

Vật này còn có ích
Thì giữ lại để dùng

Bình nhựa giúp trồng cây
Thủy tinh làm trang trí
Giấy tận dụng gập túi
Quần áo đem tặng lại
Nếu buộc phải vứt đi

Thì tìm cách xử lý
Để không hại môi trường.
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43 UÛ phaân höõu cô

Với rác dễ phân hủy 
Như thức ăn, lá cây...

Hãy ủ kĩ làm phân 
Bón cây trồng tươi tốt.
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44 Giöõ gìn veä sinh

"Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm"                                                                                   

Luôn quét dọn nhà cửa, trường lớp sạch sẽ.                                                                         

Bỏ rác đúng nơi quy định, nếu chưa thấy thùng rác thì bỏ rác vào trong 
túi riêng để mang tới nơi có thùng rác.
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45 3R

3R là viết tắt của 3 chữ cái đầu trong tiếng Anh: Reduce (Giảm thiểu),  
Reuse (Tái sử dụng), Recycle (Tái chế).

Ngoài ra chúng ta có thể: 

 - Rethink: suy nghĩ kĩ trước khi mua hàng!

 - Refuse: từ chối không sử dung túi nil lông!

 - Reject: từ chối không sử dụng hàng, ví dụ ống hút nhựa.

 - ....
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