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            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                    ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 

                                                                     Môn:  QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 1/2 trang) 
 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

* Giống nhau: 
- Đều gây ô nhiễm môi trường. 0,25 
- Đều ở dạng rắn. 0,25 
- Đều được thải ra từ các hoạt động sống của con người. 0,25 
* Khác nhau: 
- Về khối lượng: 0,25 
Chất thải rắn sinh hoạt nhiều hơn chất thải rắn công nghiệp. 0,25 
- Về mức độ độc hại: 0,25 
Chất thải rắn sinh hoạt ít độc hại hơn chất thải rắn công nghiệp. 0,25 
- Về môi trường: 0,25 
Chất thải rắn sinh hoạt ít gây ô nhiễm môi trường hơn chất thải rắn 

công nghiệp. 0,25 
Nhưng khối lượng CTR sinh hoạt nhiều nên gây ô nhiễm môi trường 

lớn hơn CTR công nghiệp. 0,25 
Tổng điểm 2,5 

2 

Sau đây là một vài cách có thể áp dụng nhằm mục đích làm giảm CTR 
tại nguồn: 

- Giảm phần bao bì không cần thiết hay thừa. 
0,5 

- Phát triển và sử dụng các sản phẩm bền, sản phẩm có khả năng phục 
hồi cao hơn. 0,5 

- Thay thế các sản phẩm chỉ sử dụng một lần bằng các sản phẩm có thể 
tái sử dụng (ví dụ các loại dao, nỉa, đĩa có thể tái sử dụng, các loại thùng chứa 
có thể sử dụng lại,…). 

 

- Sử dụng tiết kiệm nguyên liệu (ví dụ: Giấy photocopy 2 mặt). 0,5 
- Gia tăng các sản phẩm sử dụng vật liệu tái sinh. 0,5 
- Phát triển  các chính sách khuyến khích các nhà sản xuất giảm thiểu 

chất thải. 0,5 
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Tổng điểm 2,5 

3 

 

 … Các vị trí 
đat thùng 

 

Các vị trí đặt 
thùng rác 

Thùng đầy rác 
Thùng rỗng Điểm tập trung 

(Bãi chôn lấp, trạm trung chuyển hoặc trạm xử lý) 

1 2 3 

Xe từ cơ quan 
bắt đầu hành 
trình làm việc 

1 2 3 
4 

Về cơ quan 
kết thúc ca 
làm việc 

 

2,5 

Tổng điểm 2,5 

4 

Các nguyên tắc thực tế khi lựa chọn hay thiết kế một hệ thống chứa rác 
thải: 

- Chọn các vật liệu của địa phương, vật liệu dùng lại, hay đã có sẵn. 
0,5 

- Chọn thùng chứa dễ dàng nhìn thấy, bất kể bằng hình dáng, màu sắc 
hay những dấu hiệu đặc biệt. 0,5 

- Chọn các thùng cứng dễ sửa chữa hoặc thay thế. 0,5 
- Chọn loại thùng mà không ngăn cản những người bới rác. 0,25 
- Xem xét việc nhận diện thùng rác. 0,25 
- Chọn thùng rác phù hợp với địa hình. 0,25 
- Chế tạo thùng rác bằng những vật liệu không hấp dẫn kẻ trộm. 0,25 

Tổng điểm 2,5 
 
 
 
 
 
 
 


