
 

C9. Hướng dẫn kiểm toán rác thải trong trường học 

1. Giới thiệu: Kiểm toán rác thải là phương pháp nhằm hiểu về rác thải đang được thải ra 

từ hoạt động trường học. Kiểm toán rác giúp hiểu về: 

• Hoạt động/ nơi mà rác phát sinh;  

• Thành phần rác thải (gồm những loại rác nào và tỉ lệ ra sao);  

• Cách rác thải đang được xử lý tại trường học. 

Trước khi thực hiện kiểm toán rác, cần xác định rõ mục tiêu của việc kiểm toán để xây 

dựng kế hoạch phù hợp. Mục tiêu của việc kiểm toán rác bao gồm: 

• Xác định hiện trạng rác thải trong trường, nhằm xây dựng kế hoạch giảm rác phù 

hợp 

• Đánh giá hiệu quả của các giải pháp giảm rác  

2. Thời gian: 15-30 ngày hoặc dài hơn tùy vào mục tiêu của việc kiểm toán. 

3. Các bước tiến hành 

• Bước 1: Xây dựng và tập huấn cho nhóm nòng cốt tham gia kiểm toán rác 

• Bước 2: Chuẩn bị dụng cụ kiểm toán rác: 

o Thùng/túi đựng rác  

o Kẹp gắp 

o Găng tay 

o Cân  

o Bảng kiểm toán rác thải 

• Bước 3: Phân loại rác theo các loại kiểm toán và theo khu vực. Có thể phân loại 

rác theo các cách sau: 

o Phân loại theo độ ẩm: rác khô, rác ướt 
o Phân loại theo thành phần: rác hữu cơ, rác vô cơ 
o Phân loại theo cách xử lý tại địa phương 

• Bước 4: Cân rác theo các loại đã được phân loại. Ghi chép lại dữ liệu và đánh 

giá 

Bảng: Mẫu bảng kiểm toán rác 

Loại rác Vị trí  

phát sinh 

Khối lượng rác phát sinh (kg) Tổng lượng 

rác phát 

sinh theo 

từng loại 

Ngày…/.. Ngày…/.. Ngày…/.. 

Loại rác 1      

Loại rác 2      

…      

Tổng lượng rác phát sinh  

Lưu ý: Với một số rác có khối lượng quá nhỏ, có thể đo đếm bằng đơn vị cái/chiếc… 

 

Nguồn: Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn)


