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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC
CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC NHẰM GIẢI THÍCH HÀNH VI
ĐẦU TƯ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC HỘ CHĂN NUÔI
Nguyễn Thế Hinh1
TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường chăn nuôi là do sử dụng nhiều nước
trong chăn nuôi dẫn đến chất thải rắn không thể được thu gom và bị xả thải trực tiếp ra môi trường hoặc
gián tiếp thông qua các hầm bioga. Công nghệ khí sinh học đã và đang được coi là biện pháp chủ yếu để xử
lý chất thải chăn nuôi ở nước ta. Tuy nhiên, do hiệu quả đầu tư khác nhau của các công trình khí sinh học
có dung tích khác nhau đã ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý môi trường của công nghệ này. Kết quả nghiên
cứu hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của các công trình khí sinh học có dung tích khác nhau đã cho
thấy người dân có xu hướng đầu tư các công trình khí sinh học có dung tích nhỏ từ 7 – 12 m3 do loại dung
tích này mang lại hiệu quả đầu tư cho người dân. Việc đầu tư các công trình khí sinh học quy mô vừa và lớn
thường không đem lại hiệu quả kinh tế cho các chủ trang trại nên dẫn đến các chủ trang trại thường đầu tư
mang tính chất đối phó, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả xử lý môi trường trong nhiều trường hợp. Đầu tư
vào chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với đầu tư xây lắp hầm khí sinh học, do vậy, nếu
không được hỗ trợ một phần, các hộ chăn nuôi nghèo sẽ không sẵn sàng đầu tư cho khí sinh học.
Từ khóa: Khí sinh học, chất thải, chăn nuôi, hữu cơ, ô nhiễm, môi trường, bioga, hiệu quả, các bon thấp.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1
Công nghệ khí sinh học (bioga) đã và đang được
xem như là công nghệ xử lý môi trường chăn nuôi
hiệu quả trên thế giới. Ở Việt Nam, công nghệ khí
sinh học đã được áp dụng từ những năm 60 của thế
kỷ trước và đặc biệt phát triển mạnh mẽ trong vài
thập niên gần đây. Cho tới nay, Việt Nam đã xây lắp
được khoảng 0,5 triệu công trình khí sinh học
(bioga) với sự hỗ trợ của Chính phủ và các nhà tài trợ
quốc tế như SNV, ADB, WB, … trên tổng số 12 triệu
hộ chăn nuôi.
Trên thực tế, hầu hết các hộ dân tham gia dự án
đều có xu hướng đầu tư xây lắp các công trình bioga
có dung tích nhỏ dưới 20m3. Mặc dù theo lý thuyết
mỗi đầu lợn cần khoảng 1m3 hầm bioga để xử lý môi
trường, trên thực tế, nhiều hộ dân nuôi vài trăm con
lợn vẫn chỉ đầu tư một hầm bioga có dung tích dưới
20m3 để xử lý chất thải chăn nuôi.
Một số nhà quản lý và tổ chức phi chính phủ có
quan điểm là đầu tư hầm bioga mang lại hiệu quả cao
nên đã có khả năng tự thương mại hóa trên thị
trường, Chính phủ và các nhà tài trợ không cần hỗ
trợ các hộ chăn nuôi xây lắp các hầm bioga nữa. Tuy
nhiên, theo thực tế khảo sát của dự án LCASP, mặc
1

dù có nhiều hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho người
dân xây lắp các công trình bioga trong suốt hai thập
kỷ gần đây, số lượng công trình bioga vẫn ở mức
khiêm tốn là 0,5 triệu hầm trên tổng số hơn 3 triệu
hộ chăn nuôi lợn trên toàn quốc. Câu hỏi được đặt ra
là liệu Việt Nam có đạt được chỉ tiêu xây lắp thêm 0,3
triệu hầm bioga trong giai đoạn từ 2021-2030 theo
như cam kết trong Đóng góp của quốc gia nhằm
chống biến đổi khí hậu toàn cầu (NDC) nếu như
Chính phủ và các nhà tài trợ không còn tiếp tục hỗ
trợ người dân xây lắp hầm bioga nữa.
Trong bài báo này, trình bày những phân tích về
hiệu quả kinh tế trong đầu tư hầm bioga ở các quy
mô khác nhau nhằm lý giải một cách khoa học hành
vi của người dân và sự hỗ trợ cần thiết của Chính
phủ/các nhà tài trợ nhằm giúp giải quyết vấn đề môi
trường chăn nuôi của Việt Nam nói riêng và ứng phó
với biến đổi khí hậu toàn cầu nói chung.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu
- Phân tích cơ sở dữ liệu khí sinh học của dự án
LCASP (tổng cộng 24.938 hầm bioga đã xây dựng
tính đến 01/3/2017)
- Phân tích số liệu điều tra cơ bản của dự án
LCASP

Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp
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- Điều tra xã hội học các hộ xây dựng các công
trình bioga các quy mô khác nhau tại 10 tỉnh tham
gia dự án LCASP: số lượng mẫu điều tra 1.800 mẫu
hộ chăn nuôi có hầm bioga nhỏ (nhỏ hơn 50m3) và
100 trang trại có hầm bioga vừa và lớn (trên 50m3).
- Nghiên cứu các báo cáo tư vấn của dự án
LCASP
2.2. Phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế
- Sử dụng phương pháp thống kê nhằm tính toán
các chỉ số kinh tế như: (i) Tỷ suất sinh lời trên vốn
đầu tư (ROI); (ii) Thời gian thu hồi vốn; (iii) Tỷ suất
sinh lời trên doanh thu (ROS). Cơ sở tính thời gian
đầu tư dựa trên tuổi thọ tối thiểu của hầm bioga là 10
năm (thời gian sử dụng của hầm bioga dạng xây và
composit là 10 – 15 năm).
- Sử dụng phương pháp phân tích kinh tế khác
như: (i) Phân tích cung cầu; (ii) Đánh giá thị trường
theo chuỗi giá trị; (iii) Phân tích doanh thu và lợi
nhuận trực tiếp/ gián tiếp.
- Sử dụng các phương pháp về đánh giá hành vi
xã hội học nhằm lý giải những hành vi, ứng xử của
các hộ chăn nuôi và các bên có liên quan trong vấn
đề xử lý môi trường.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu nhu cầu xử lý chất thải chăn
nuôi của người dân và nguyên nhân chủ yếu gây ô
nhiễm môi trường chăn nuôi
Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi
Việt Nam phát triển mạnh theo xu hướng tăng cường
thâm canh trong các hệ thống chăn nuôi và chuyển
dịch từ chăn nuôi nhỏ sang chăn nuôi lớn hơn, từ
những khu vực đông dân cư đến những khu chăn
nuôi tập trung, cách xa khu dân cư.

đồng bằng sông Cửu Long để bán cho các cơ sở sản
xuất phân bón hữu cơ ở Tây Nguyên. Hầu hết phân
gia cầm đều được thu gom để làm phân bón. Các chủ
trang trại lợn nái đều tiêu thụ tốt chất thải rắn sau
khi được thu gom. Do vậy, có thể nói, nhu cầu thu
gom chất thải rắn trong chăn nuôi để sử dụng làm
phân bón hữu cơ tại Việt Nam rất cao. Tuy nhiên, tại
sao lại có một lượng lớn chất thải chăn nuôi xả ra môi
trường gây ô nhiễm? Kết quả nghiên cứu của dự án
LCASP đã chỉ ra rằng, nguyên nhân chính làm cho
môi trường chăn nuôi ngày càng ô nhiễm trầm trọng
là do các trang trại sử dụng nhiều nước làm vệ sinh
và làm mát cho lợn nhằm tiết kiệm lao động và giảm
mùi hôi dẫn đến chất thải chăn nuôi bị hòa loãng
thành phân lỏng, không thể thu gom và chỉ còn cách
xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm các nguồn nước
(Nguyễn Thế Hinh, 2017).
Tóm lại, nhu cầu xử lý chất thải chăn nuôi của
người dân ngày càng tăng cao do ngành chăn nuôi
phát triển mạnh trong những năm gần đây. Tuy
nhiên, khác với suy nghĩ của một số người về nguyên
nhân chính gây ô nhiễm môi trường chăn nuôi là do
chăn nuôi nhỏ lẻ không kiểm soát được ô nhiễm môi
trường, dự án LCASP đã chỉ ra nguyên nhân chính
gây ô nhiễm môi trường chăn nuôi nghiêm trọng
hiện nay là do nhiều trang trại chăn nuôi lợn thịt
thâm canh đã sử dụng quá nhiều nước để làm vệ sinh
và làm mát lợn dẫn đến phân lợn lỏng không thể thu
gom, chỉ còn cách xả thải trực tiếp ra môi trường
hoặc gián tiếp thông qua các hầm bioga.
3.2. Nghiên cứu các công nghệ hiện đang áp
dụng tại Việt Nam để xử lý chất thải chăn nuôi

Ngành chăn nuôi phát triển nhanh đã tạo sức ép
về môi trường chăn nuôi. Mặc dù số hộ chăn nuôi
nhỏ lẻ giảm nhiều, tuy nhiên, ô nhiễm môi trường
chăn nuôi lại không giảm sút mà ngày càng trở nên
nghiêm trọng hơn (Đinh Xuân Tùng, 2016). Điều này
đặt ra vấn đề nghiêm túc cần phải nghiên cứu
nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường chăn
nuôi nhằm có những giải pháp về công nghệ và
chính sách đúng để bảo vệ môi trường.

Việt Nam đã và đang áp dụng nhiều công nghệ
để xử lý chất thải chăn nuôi. Trong quá khứ, khi
chăn nuôi nhỏ lẻ còn chủ đạo, hầu hết chất thải chăn
nuôi đều được các hộ chăn nuôi sử dụng làm phân
chuồng để bón ruộng, vườn. Công nghệ ủ phân
chuồng quy mô nhỏ ở nước ta đã phát triển mạnh
cho đến khi phân bón vô cơ được phổ biến nhằm
tăng sản lượng lương thực. Hiện nay, nhu cầu phân
chuồng cho các cây trồng giá trị cao vẫn còn rất lớn
và ngày càng tăng nhưng việc sử dụng phân chuồng
cho sản xuất phân bón hữu cơ còn rất hạn chế do
một số nguyên nhân.

Theo điều tra của dự án LCASP, hầu hết chất
thải rắn trong chăn nuôi đều được thu gom để bán
hoặc sử dụng làm phân bón hữu cơ. Hiện có một
mạng lưới thu gom phân bò khô từ miền Trung đến

Chất thải chăn nuôi còn được sử dụng để làm
thức ăn cho cá, nuôi trùn, ... Tuy nhiên, việc áp dụng
các công nghệ này vẫn còn manh mún do chưa hình
thành được chuỗi giá trị và thị trường còn nhỏ lẻ.
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Việc sử dụng phân tươi để nuôi cá không được
khuyến khích do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ
sinh thực phẩm. Nhiều hộ dân nuôi trùn, giun vẫn
còn khó khăn trong tìm kiếm thị trường để phát triển
sản xuất quy mô lớn hơn.
Công nghệ phổ biến nhất để xử lý chất thải chăn
nuôi lỏng ở Việt Nam là công nghệ khí sinh học.
Công nghệ này đã du nhập vào nước ta từ những
năm 60 của thế kỷ trước và đã được chứng minh là có
hiệu quả xử lý môi trường đối với các hộ chăn nuôi
nhỏ, đồng thời cung cấp năng lượng đun nấu cho các
hộ dân trong điều kiện các nguồn năng lượng khác
như điện và ga hóa lỏng còn hạn chế và đắt đỏ. Nhờ
có công nghệ khí sinh học, hàng triệu hộ dân vẫn có

Stt
01
02
03
04
05

thể chăn nuôi để duy trì sinh kế mà không ảnh
hưởng nhiều đến môi trường, đồng thời có thêm thu
nhập gián tiếp từ việc sử dụng nguồn khí ga đun nấu
thay thế các nguồn nhiên liệu khác. Tuy nhiên, các
hầm bioga không thể có tác dụng xử lý môi trường
chăn nuôi một cách toàn diện do dung tích của các
hầm bioga sau khi hoàn thành xây lắp là cố định
trong khi quy mô chăn nuôi của người dân thay đổi
thường xuyên theo thị trường. Một số hạn chế cơ bản
của các hầm bioga là nếu xây hầm bioga có dung tích
vừa đủ so với nhu cầu sử dụng khí ga thì sẽ bị quá tải
khi tăng quy mô chăn nuôi và ngược lại, nếu xây hầm
bioga có dung tích lớn thì sẽ bị thừa khí ga gây ô
nhiễm không khí.

Bảng 1: Số lượng hầm bioga có dung tích phổ biến được xây lắp trong dự án LCASP
Dung tích hầm
Số lượng
Dung tích
Tỷ lệ %
Stt
Số lượng
Tỷ lệ %
3
(m )
hầm
hầm (m3)
<7
1939
7,7
06
12
1827
7,3
7
3018
12,1
07
13
909
3,6
8
942
3,8
08
16
1536
6,2
9
8089
32,4
09
20
1710
6,9
10
1771
7,1
10
>20
1719
6,9

(Kết quả thống kê 24.938 hầm bioga quy mô nhỏ do dự án LCASP hỗ trợ tính đến 01/3/2017)
Theo thống kê của dự án Hỗ trợ Nông nghiệp
các bon thấp (LCASP), hầu hết các hộ dân tham gia
dự án đều có xu hướng đầu tư xây lắp các công trình
bioga có dung tích nhỏ, tập trung từ 7 – 20 m3, dung
tích nhỏ hơn 7m3 chỉ chiếm 7,7% và lớn hơn 20m3 chỉ
chiếm 6,9%. Mặc dù theo lý thuyết mỗi đầu lợn cần
khoảng 1 m3 hầm bioga để xử lý môi trường, trên
thực tế, nhiều hộ dân nuôi vài trăm con lợn vẫn chỉ
đầu tư một hầm bioga có dung tích dưới 20m3 để xử
lý chất thải chăn nuôi gây quá tải hầm (Cơ sở dữ liệu
khí sinh học của Dự án LCASP, 2017).

Tóm lại, công nghệ khí sinh học đang được sử
dụng phổ biến ở nước ta để xử lý chất thải chăn nuôi.
Một số công nghệ khác như sử dụng phân chuồng
để ủ compost quy mô nhỏ, nuôi cá, trùn quế, giun, sử
dụng máy ép phân cho các trang trại quy mô lớn và
sử dụng khí ga để phát điện cũng đã và đang được áp
dụng với mức độ hạn chế, manh mún. Thực tế điều
tra của dự án LCASP cho thấy hiện tại chưa có công
nghệ nào giúp xử lý chất thải chăn nuôi một cách
toàn diện và bền vững cho các trang trại chăn nuôi
lợn thịt quy mô lớn.

Trong những năm gần đây, một số trang trại
chăn nuôi đã sử dụng các máy ép phân để tách chất
thải rắn từ phân lỏng để sản xuất phân hữu cơ và
giảm ô nhiễm. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn còn
đang trong giai đoạn sơ khai và rất cần hỗ trợ để
hoàn thiện.

3.3. Phân tích hiệu quả kinh tế của các hầm khí
sinh học có quy mô khác nhau

Một số chủ trang trại đã và đang sử dụng khí ga
để chạy máy phát điện. Tuy nhiên, do nhiều máy
phát điện có giá thành cao hoặc máy giá rẻ lại hay bị
hỏng vặt nên giá thành điện sản xuất ra từ khí sinh
học cao hơn so với mua điện lưới nên nhiều chủ
trang trại không mặn mà đầu tư vào lĩnh vực này.

Sản phẩm chính của các hầm bioga bao gồm khí
ga và các phụ phẩm khí sinh học. Về lý thuyết, khí
sinh học có thể sử dụng cho rất nhiều mục đích bao
gồm đun nấu, thắp sáng, phát điện, sấy, nấu rượu, ...
Phụ phẩm khí sinh học bao gồm nước thải sau bioga
và váng, cặn của hầm bioga có thể sử dụng để tưới
vườn hoặc làm phân bón hữu cơ. Kết quả điều tra về
nhu cầu sử dụng khí ga và phụ phẩm của các hộ
chăn nuôi có hầm khí sinh học tại 10 tỉnh dự án
LCASP được trình bày tại bảng 2.
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Bảng 2: Mức độ sử dụng khí sinh học của các hộ dân chăn nuôi có hầm bioga tại 10 tỉnh dự án LCASP
Tỷ lệ hộ sử
Stt
Mục đích sử dụng khí ga và phụ phẩm từ hầm bioga
Ghi chú
dụng (%)
I
KHÍ GA
01 Đun nấu thức ăn cho gia đình
100
Đốt trực tiếp khí ga
02 Nấu thức ăn cho vật nuôi
26
Đốt trực tiếp khí ga
03 Thắp sáng, sưởi ấm cho vật nuôi
16
Sưởi ấm mùa Đông
04 Chia sẻ khí ga cho hàng xóm để đun nấu
11
Đốt trực tiếp khí ga
05 Nấu rượu, đun nấu hàng ăn sáng
5
Đốt trực tiếp khí ga
06 Đun nước nóng để vệ sinh vật nuôi
5
Đốt trực tiếp khí ga
Chạy máy phát điện và Các mục đích sử dụng khác (đốt
07
1
lông thỏ, sấy,...)
II PHỤ PHẨM BIOGA
08 Nước thải sau bioga để tưới vườn
11
Sử dụng trực tiếp
09 Váng, cặn hầm bioga để bón cây
11
Thông qua ủ compost
Kết quả trình bày ở Bảng 2 cho thấy: tất cả các
hộ dân đều sử dụng khí ga để đun nấu thức ăn cho
gia đình. Số hộ sử dụng khí ga cho các mục đích
khác rất ít. Nếu tính trung bình một hộ dân có
khoảng 6 nhân khẩu thì lượng khí ga sử dụng hàng
ngày khoảng 0,3 m3/ người x 6 người = 1,8 m3. Nếu
tính sản lượng khí ga theo dung tích hầm bioga là 0,2
m3 khí ga/ m3 hầm bioga thì chỉ cần hầm bioga có
dung tích khoảng 9 m3 là cung cấp đủ khí ga đun nấu
hàng ngày cho các hộ chăn nuôi.

Xét về công nghệ thì người dân chủ yếu dùng
công nghệ đơn giản là đốt trực tiếp để sinh nhiệt từ
khí ga. Các công nghệ sử dụng khí ga khác là phát
điện, thắp sáng, sưởi ấm, ... được người dân ít sử
dụng chủ yếu là do hiệu quả kinh tế không cao.
Để đánh giá hiệu quả kinh tế của đầu tư hầm
bioga các dung tích khác nhau, các hộ đầu tư các
hầm bioga với dung tích khác nhau được khảo sát và
nghiên cứu về hiệu quả đầu tư. Kết quả được trình
bày ở Bảng 3:

Bảng 3: Hiệu quả kinh tế của đầu tư các hầm bioga có dung tích khác nhau
Chi phí và thu nhập (triệu VNĐ)
Stt
Các chỉ tiêu nghiên cứu
7m3
9m3
12m3
15m3
20m3 50m3
01 Chi phí đầu tư xây lắp hầm bioga ban đầu
9
11
14
17
22
55
02 Vận hành bảo dưỡng hàng năm (2%)
0,18
0,22
0,28
0,34
0,44
1,1
03 Khấu hao hàng năm (10%)
0,9
1,1
1,4
1,7
2,2
5,5
04 Lãi suất ngân hàng hàng năm (7%)
0,63
0,77
0,98
1,19
1,54
3,85
Doanh thu tiết kiệm nhiên liệu đun nấu hàng
05
2
3
3
3
3
3
năm (gia đình 6 người)
06 Thu nhập ròng từ hầm bioga hàng năm
0,29
0,91
0,34
-0,23
-1,18
-7,45
07 Tổng chi phí đầu tư 10 năm
17,1
20,9
26,6
32,3
41,8
104,5
08 Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROI)
17%
44%
13%
-7%
-28%
-71%
09 Thời gian hoàn vốn (năm)
7
5
8
Kết quả trình bày ở Bảng 3 cho thấy đầu tư vào thường có tỷ suất lợi nhuận âm là do hiện nay các
công trình bioga có dung tích khoảng 9m3 đem lại tỷ công nghệ sử dụng khí ga khác ngoài đun nấu còn
suất lợi nhuận cao nhất. Điều này phù hợp với thực tế chưa được người dân quan tâm áp dụng.
tại Bảng 1 là đa số người dân chỉ đầu tư hầm bioga có
dung tích nhỏ, nhiều nhất từ 7 – 20m3 vì lý do dung
tích này phù hợp với nhu cầu sử dụng khí ga của đại
đa số các hộ chăn nuôi là dùng để đun nấu cho gia
đình. Các hầm bioga có dung tích nhỏ hơn 7m3
thường dẫn đến thiếu khí ga đun nấu nên ít được lựa
chọn hơn. Các hầm bioga có dung tích lớn hơn 15m3

8

Tóm lại, mặc dù mục đích chính của đầu tư các
công trình bioga là để xử lý môi trường nhưng đối với
đa số người dân, mục tiêu hiệu quả kinh tế vẫn có ý
nghĩa rất quan trọng trong việc đưa ra quyết định
đầu tư. Chính vì vậy, khi chuyển giao các công nghệ
xử lý môi trường chăn nuôi cần quan tâm đến hiệu
quả thu hồi vốn của người dân, tối thiểu là khả năng

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 9/2017

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
thu hồi chi phí người dân phải bỏ ra để vận hành, bảo
dưỡng công trình bioga. Có như vậy mới đảm bảo
được tính bền vững của những biện pháp bảo vệ môi
trường chăn nuôi do người dân áp dụng.
3.4. So sánh hiệu quả kinh tế của đầu tư khí sinh
học với đầu tư chăn nuôi
Kết quả nghiên cứu ở phần trên cho thấy đầu tư
vào hầm bioga đem lại tỷ suất lợi nhuận không cao
(ROI thường ở mức 13 - 17%, cao nhất là 44% ở hầm
bioga có dung tích 9m3, còn lại hầu hết các hầm
bioga quy mô lớn hơn 15m3 đều có tỷ suất lợi nhuận
âm), thời gian thu hồi vốn dài (nhanh nhất là 6 năm ở
hầm bioga có dung tích 9m3). Trong khi đó, đầu tư
vào chăn nuôi đem lại tỷ suất lợi nhuận thông thường
từ 30 – 50% với thời gian thu hồi vốn khoảng 4 - 6
tháng/ lứa lợn, đặc biệt trong một số giai đoạn gần
đây có lúc lên đến 67% (giá thành khoảng 30.000
VNĐ/kg lợn hơi, giá bán khoảng 50.000 VNĐ/kg lợn
hơi ở những thời điểm năm 2015), cao hơn nhiều so
với đầu tư hầm bioga. Mặt khác, đầu tư vào chăn
nuôi đem lại lợi nhuận trực tiếp bằng tiền mặt, trong
khi đầu tư vào hầm bioga chỉ đem lại lợi nhuận gián
tiếp thông qua tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Chính vì
vậy, người chăn nuôi thường không sẵn sàng vay vốn
đầu tư vào hầm bioga nếu không được Nhà nước hỗ
trợ một phần.
3.5. Nghiên cứu hiệu quả xử lý môi trường của
các hộ chăn nuôi có quy mô khác nhau
Kết quả điều tra cho thấy hiệu quả xử lý môi
trường của các hộ chăn nuôi có quy mô khác nhau là
rất khác nhau. Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ dưới 50
con lợn, việc đầu tư các hầm bioga quy mô nhỏ đem
lại hiệu quả tốt về cả kinh tế, xã hội và môi trường:
hầm bioga giúp người dân tiết kiệm chi phí nhiên
liệu, giúp môi trường chăn nuôi sạch sẽ, không ruồi
muỗi, hôi thối, và đặc biệt giúp cho người dân có thể
chăn nuôi trong khu dân cư mà không ảnh hưởng
đến hàng xóm. Tuy nhiên, đối với những hộ chăn
nuôi quy mô lớn trên 50 con lợn, hiệu quả xử lý môi
trường của các hầm bioga có rất nhiều điểm hạn chế,
và đặc biệt đối với các hộ chăn nuôi lớn đến vài ngàn
con lợn, các hầm bioga nhiều khi đem lại hiệu quả
tiêu cực về cả kinh tế, môi trường và xã hội.
Đối với nhóm hộ chăn nuôi từ 50 con lợn trở lên,
một số hộ xây hầm bioga có quy mô lớn hơn 20 m3. Ở
quy mô này, các hộ bắt đầu thừa khí ga so với nhu
cầu của gia đình. Có rất nhiều cách khác nhau để xử
lý khí ga thừa như chia sẻ cho hàng xóm, nấu cám,

nấu rượu, chạy máy phát điện, thắp sáng, ... Tuy
nhiên, đa số các cách trên đều chưa thực sự hiệu quả
vì lý do nhu cầu sử dụng khí ga đun nấu có hạn, các
công nghệ phát điện, thắp sáng, ... còn có giá thành
cao, chuỗi giá trị khí sinh học còn chưa phát triển ở
nước ta. Đối với rất nhiều trang trại lớn, biện pháp
chủ yếu là xả khí ga thừa ra ngoài môi trường, Mặc
dù có nhiều hộ trang bị đầu đốt khí ga thừa nhưng
nhiều người vẫn e ngại khi sử dụng vì một số vụ hỏa
hoạn đã xảy ra dẫn đến thiệt hại kinh tế lớn cho các
trang trại.
Việc người dân không sử dụng được khí ga là
nguyên nhân gián tiếp gây ảnh hưởng nghiêm trọng
đến hiệu quả xử lý môi trường của công nghệ khí
sinh học. Các chủ trang trại đầu tư rất nhiều tiền làm
các hầm bioga quy mô lớn để được phép chăn nuôi
nhưng không đem lại hiệu quả kinh tế đủ bù đắp chi
phí vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các hầm bioga
này. Mặt khác, do các quy định về quản lý môi
trường chăn nuôi theo QCVN 62-MT: 2016/BTNMT
khá cao dẫn đến hầu hết các trang trại đều phải nộp
phạt vì không thể đáp ứng được. Do vậy, các chủ
trang trại thường chọn phương án đầu tư hầm bioga
một cách hình thức để được phép chăn nuôi, còn lại
rất hạn chế bỏ ra các chi phí vận hành, bảo dưỡng và
sửa chữa. Điều này dẫn đến rất nhiều hầm bioga quy
mô lớn trở thành nguồn ô nhiễm thứ cấp cho môi
trường xung quanh, thậm chí còn làm ô nhiễm
nghiêm trọng hơn là không có hầm bioga.
3.6. Nghiên cứu hành vi, ứng xử của các hộ chăn
nuôi và bên có liên quan trong xử lý môi trường chăn
nuôi
Kết quả điều tra xã hội học nhằm nghiên cứu
hành vi, ứng xử của các hộ chăn nuôi và các bên có
liên quan được trình bày trong Bảng 4 dưới đây:
Kết quả nghiên cứu ở Bảng 4 trên cho thấy, các
trang trại chăn nuôi rất mong muốn đầu tư những
công nghệ xử lý môi trường chăn nuôi để các cấp
chính quyền và người dân cho phép họ phát triển sản
xuất chăn nuôi trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá
trình chăn nuôi, do các hầm bioga quy mô lớn vẫn
không giúp các trang trại đáp ứng được các quy định
về môi trường của các cấp chính quyền nên vẫn phải
nộp phạt. Mặt khác, nếu bỏ các chi phí ra để vận
hành hệ thống xử lý môi trường chăn nuôi sẽ tốn
kém hơn nhiều lần so với chi phí nộp phạt môi
trường. Chính vì vậy, các chủ trang trại luôn so sánh
giữa phí phạt môi trường và chi phí bỏ ra để đầu tư

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 9/2017

9

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
cho vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình
bioga. Phương án mà hầu hết các chủ trang trại lựa
chọn là đầu tư hầm bioga quy mô lớn một cách hình

thức và hầu như không vận hành, bảo dưỡng các
hầm bioga đúng cách.

Bảng 4: Kết quả điều tra xã hội học về hành vi, ứng xử của các bên có liên quan đến môi trường chăn nuôi
Trang trại chăn nuôi
vừa và lớn
Luôn mong muốn
Luôn tỏ ra sẵn sàng đầu
công nghệ có chi phí tư công nghệ xử lý ô
đầu tư thấp để xử lý nhiễm môi trường chăn
môi trường chăn nuôi nuôi
Có thể đầu tư lớn ban
Luôn cân nhắc khi bỏ
đầu cho các hạng mục
chi phí đầu tư hầm
xử lý ô nhiễm nhưng
bioga do điều kiện
không sẵn sàng bỏ nhiều
kinh tế gia đình khó
chi phí cho vận hành,
khăn
bảo dưỡng và sửa chữa

Stt

Hành vi, ứng xử

Hộ chăn nuôi nhỏ

01

Ứng xử về bảo vệ
môi trường chăn
nuôi

02

Hành động về bảo
vệ môi trường so
với phát triển kinh
tế

03

Đầu tư hầm bioga
Đối phó với các
giúp giảm ô nhiễm
quy định về quản
môi trường và không
lý môi trường chăn
làm ảnh hưởng đến
nuôi
hàng xóm

Luôn so sánh giữa chi
phí phạt môi trường và
chi phí bỏ ra đầu tư cho
vận hành, bảo dưỡng và
sửa chữa

Đối với các hộ chăn nuôi quy mô vừa (từ vài
chục đến dưới một nghìn con lợn), chủ hộ chăn nuôi
thường chọn phương án lắp đặt một số hầm bioga
quy mô nhỏ (khoảng vài chục mét khối) để đối phó
hình thức với các cấp chính quyền. Đa số các hầm
bioga này đều bị quá tải và nước thải sau bioga
không đạt tiêu chuẩn bị xả thải xuống các nguồn
nước xung quanh gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Đối với các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ (khoảng
vài chục con lợn), phương án xây các hầm bioga quy
mô nhỏ dưới 20m3 là giải pháp tối ưu, vừa đem lại lợi
ích kinh tế, giảm ô nhiễm môi trường và giúp cho
hàng xóm không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhiều hộ
trong nhóm này có điều kiện kinh tế khó khăn, nếu
không được nhà nước hỗ trợ một phần thì họ cũng
không sẵn sàng bỏ ra một vài chục triệu, là một
khoản tiền khá lớn đối với các hộ nghèo, để làm hầm
bioga vì lý do tỷ suất lợi nhuận đầu tư cho hầm bioga
thấp hơn so với đầu tư cho chăn nuôi và các hộ
nghèo thường rất cần tiền mặt để nuôi con ăn học và
trang trải chi phí sinh hoạt cho cuộc sống hàng ngày.
Hầu hết các hộ chăn nuôi nhỏ thường chọn làm hầm
bioga có dung tích nhỏ từ 7 – 12m3 là dung tích đem
lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Từ những kết quả nghiên cứu ở trên, một số kết
luận và kiến nghị sau được rút ra nhằm áp dụng vào

10

Hộ dân xung quanh

Chính quyền địa
phương

Rất mong muốn các Luôn muốn giảm
cấp chính quyền xử lý thiểu ô nhiễm trong
ô nhiễm
chăn nuôi
Luôn đấu tranh mạnh
mẽ với các hộ chăn
nuôi gây ô nhiễm,
ảnh hưởng đến môi
trường sống khu dân
cư
Luôn đấu tranh đòi
thực hiện nghiêm các
quy định về quản lý
môi trường chăn nuôi
và xử lý các cơ sở vi
phạm

Nhiều khi đặt nặng
phát triển kinh tế
hơn so với môi
trường, phạt ô
nhiễm nhưng cho
tồn tại
Rất khó thực hiện
đúng các quy định
về môi trường

thực tế xây dựng và thực hiện các dự án về phát triển
khí sinh học tại Việt Nam:
4.1. Kết luận
+ Nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường
chăn nuôi là do sử dụng nhiều nước trong chăn nuôi
dẫn đến chất thải rắn không thể được thu gom và bị
xả thải trực tiếp ra môi trường hoặc gián tiếp thông
qua các hầm bioga.
+ Có nhiều công nghệ có thể được áp dụng để
xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi đã được giới
thiệu ở Việt Nam. Tuy nhiên, công nghệ khí sinh học
đã và đang được áp dụng rất phổ biến tại hầu hết các
trang trại/ hộ chăn nuôi. Việc áp dụng công nghệ khí
sinh học ở Việt Nam còn nhiều hạn chế và không
bền vững do chưa đem lại lợi ích kinh tế và môi
trường cho các chủ trang trại chăn nuôi. Tuy nhiên,
việc xây lắp các hầm bioga quy mô nhỏ lại đem lại
hiệu quả cao về kinh tế, môi trường và xã hội cho các
hộ chăn nuôi nhỏ.
+ Tỷ suất lợi nhuận đầu tư cho các hầm bioga
thấp hơn nhiều so với đầu tư vào chăn nuôi. Thậm
chí, đối với các hầm bioga quy mô lớn thường có tỷ
suất lợi nhuận âm. Do vậy, các chủ trang trại chăn
nuôi thường đầu tư hầm bioga mang tính chất đối
phó để được phép chăn nuôi và không muốn bỏ thêm
chi phí cho vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa, điều
này dẫn đến các hầm bioga quy mô lớn không mang
lại hiệu quả về xử lý môi trường.
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+ Đầu tư cho các hầm bioga quy mô nhỏ đem lại
hiệu quả cao cho các hộ chăn nuôi nhỏ nhưng do
điều kiện kinh tế khó khăn, nếu không được Nhà
nước hỗ trợ, nhiều hộ nghèo không sẵn sàng bỏ chi
phí đầu tư xây lắp hầm bioga.
4.2. Kiến nghị
+ Nhà nước cần đầu tư kinh phí để nghiên cứu
các công nghệ và quy định về chăn nuôi giúp giảm
lượng nước sử dụng trong chăn nuôi.
+ Các cấp chính quyền không khuyến cáo các
trang trại chăn nuôi xây lắp các hầm bioga quy mô
lớn trong bối cảnh không thể sử dụng hết khí ga cho
các hoạt động đun nấu, phát điện, ... như hiện nay.
Nhà nước hỗ trợ kinh phí nghiên cứu chuyển giao
công nghệ và đưa ra chính sách hỗ trợ các chủ trang
trại thu gom chất thải rắn, lỏng trong chăn nuôi để ủ
phân compost nhằm làm nguyên liệu sản xuất phân
hữu cơ, tạo thu nhập bổ sung cho các chủ trang trại,
giúp tạo động lực đầu tư xử lý môi trường chăn nuôi
bền vững.
+ Chính phủ xem xét quy định các tiêu chí về
quản lý môi trường chăn nuôi phù hợp với điều kiện
kinh tế các trang trại và thực trạng của các công
nghệ xử lý môi trường đang áp dụng nhằm khuyến
khích các chủ trang trại đầu tư các công nghệ xử lý
môi trường chăn nuôi tốt hơn để được yên tâm sản
xuất.

+ Nhà nước có chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi
nghèo làm hầm bioga quy mô nhỏ để bảo vệ môi
trường và nâng cao đời sống cho người nghèo.
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RESEARCH ON THE ECONOMIC EFFICIENCY OF BIOGAS PLANTS TO EXPLAIN THE BEHAVIOR OF
HOUSEHOLDS IN BIOGAS INVESTMENT
Nguyen The Hinh
Summary
The research results showed that the major reason of livestock pollution is using too much water for
cleaning and cooling animals so that the manure slurry can not be collected and must be discharged
directly to environment or indirectly through biogas plants. Biogas technology has been considered the
major livestock waste treatment measure in Vietnam. However, the economic efficiency of various volumes
of biogas plants strongly influenced the environment impact of this technology. The study on the socioeconomic and environment impacts of various biogas plant volumes showed that households preferred
small biogas plants of 7-12 m3 due to these volumes bringing the positive investment returns. The
investments into medium and large biogas plants do not bring the economic and environmental efficiency
to farm owners, which resulted to negative environment impacts in many cases. Investment into livestock
raising brings much higher economic return in comparison with that into biogas plants, therefore, if not
being financially supported, poor households are not willing to invest into biogas plants.
Key words: Biogas, plant, livestock, pollution, efficiency, low carbon.
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