
KIỂM KÊ VÀ GIẢM RÁC TẠI HỘ GIA ĐÌNH

Kiểm kê và theo dõi lượng rác thải sẽ giúp gia đình và chính quyền đo đếm được hiệu quả của các giải pháp xử lý rác thải. Hãy
cùng giảm rác và tái chế rác! Và để trẻ em cùng tham gia ghi chép để tạo ý thức và thói quen bảo vệ môi trường!
Phân loại rác và xử lý riêng như sau:

- Rác hữu cơ: để ủ làm phân xanh
- Rác tái chế: để gom riêng lại để bán cho đồng nát hoặc để đổi quà. Nếu có thể, hãy giúp đỡ người thu gom đồng nát bằng cách

để khô ráo và giữ sạch, và/hoặc giúp phân loại thành các loại như giấy, kim loại, nhựa ít giá trị, nhựa có giá trị
- Rác còn lại: để đổ vào thùng rác được công ty vệ sinh môi trường thu gom hàng ngày. Bên cạnh đó, nếu có các loại rác nguy

hại sau, nên để vào túi riêng: pin, điện tử, bóng đèn hỏng, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật...
Hướng dẫn các thành viên trong gia đình đều phân loại rác thải đúng. Có thể in và dán hình ảnh Hướng dẫn phân loại rác thải tại khu
vực thùng rác.
Cách kiểm kê rác:

Bước 1. Chuẩn bị vật dụng kiểm kê rác Bước 2. Cân rác đã phân loại và Ghi chép
vào bảng Kiểm kê rác

Bước 3. Chia sẻ thông tin

- Thùng/túi đựng rác 
- Kẹp gắp, Găng tay (nếu cần)
- Cân và Bảng kiểm kê rác thải

Cân các loại rác đã phân loại như trên. Ghi
chép mỗi lần phân loại hoặc trước khi đổ rác

Chụp ảnh và chia sẻ kết quả và giải pháp xử
lý rác vào các hội nhóm zalo/facebook.



KIỂM TOÁN RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2021

Họ tên hộ gia đình: Số điện thoại:

Địa chỉ: Quy mô hộ gia đình: ........ người, gồm …. người lớn và ... trẻ em (dưới 18 tuổi).

Kiểu nhà ở: ▢ Nhà riêng (nhà mặt đất); ▢ Nhà tập thể/chung cư; ▢ Khác

Thời gian: 30 ngày, từ ngày …… đến ngày…...

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng
Rác hữu cơ  được xử lý (kg)

Rác tái chế bán/đổi quà (kg)

Rác còn lại (kg)

Rác nguy hại (kg)

Ngày 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tổng

Rác hữu cơ  được xử lý (kg)

Rác tái chế bán/đổi quà (kg)

Rác còn lại (kg)

Rác nguy hại (kg)


