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ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG 

PHƯƠNG PHÁP KPI TRONG MÔ HÌNH CHỢ TRUYỀN THỐNG

Application of KPI for sustainable management of local markets
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GIỚI THIỆU
Theo báo cáo của ban tuyên giáo thành uỷ Hà Nội, trên địa bàn 

thành phố có hơn 200 tụ điểm chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè 

lòng đường. Tổng lượng rác thải phát sinh trong khu vực nội 

thành khoảng 4000 tấn/ngày, trong đó lượng rác từ các chợ lớn 

nhỏ khoảng 500 tấn/ngày.

Số lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ở các loại 

đô thị khác nhau
Mục tiêu 

nghiên cứu
Rác thải chợ 

truyền thống

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Nội dung 1: Đánh giá tình trạng rác thải ở các khu chợ trên địa bàn thành 

phố Hà Nội
- Hoạt động 1: Khảo sát tình trạng rác thải ở một số chợ.  

- Hoạt động 2: Điều tra về lượng rác thải được giải quyết như thế nào

- Hoạt động 5: Ứng dụng chỉ số đánh giá KPI - Key Performance Indicator vào đánh giá mô hình 

quản lý rác thải cho chợ truyền thống.

Nội dung 2: Khảo sát ý kiến của người dân về mức độ ô nhiễm và nguyện 

vọng muốn giải quyết
- Hoạt động 1: Lập bảng khảo sát về tình trạng rác thải ở chợ.

- Hoạt động 2: Khảo sát người dân sinh sống ở chợ và người dân mua bán ở chợ

- Hoạt động 3: Thu nhập kết quả, làm bản báo cáo tổng hợp, phân tích mức độ nghiêm trọng

Nội dung 3: Đề xuất mô hình quản lý bền vững cho rác thải chợ truyền 

thống
- Hoạt động 1: Ứng dụng chỉ số KPIs vào thiết lập mô hình

- Hoạt động 2: Đề xuất các giải pháp nhằm thay đổi hành vi của người dân

PHÂN TÍCH CÁC BÊN LIÊN QUAN
Stakeholders Các lợi ích mong đợi Tổn thất tiềm năng Các chiến 

lược để đạt 

được cam 

kết / tham gia

- Ban quản lý chợ Quyền hạn và mối quan tâm 

cao

Không có người quản lý 

chợ sẽ mất ổn định vệ sinh

Thuyết phục

- Người mua hàng Quyền hạn thấp nhưng quan 

tâm

Rác thải được thải bữa bãi 

không đảm bảo vệ sinh

Thuyết phục, 

tuyên truyền

- Người bán hàng Quyền hạn thấp nhưng quan 

tâm

Chợ bẩn sẽ không có người 

mua

Thuyết phục, 

tuyên truyền

- Các nhà bảo vệ môi 

trường, quan tâm 

đến môi trường

Quyền hạn thấp nhưng quan 

tâm

Không có bên ủng hộ Tuyên truyền, 

giới thiệu

- Người nghiên cứu 

về môi trường và ô 

nhiễm môi trường

Quyền hạn thấp nhưng quan 

tâm

Sẽ không có đề xuất thiết 

thực giúp cải thiện

Tuyên truyền, 

giới thiệu

-Bên thu gom rác 

thải

Quyền hạn thấp nhưng quan 

tâm

Không có người thu gom 

rác sẽ bị chất đống gây ô 

nhiễm môi trường

Tuyên truyền, 

giới thiệu

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KPI

KPIs cho chợ Đồng Tâm

Chất thải và hoạt động Tác động xã hội Tổng

Nướ

c 

thải
Khí 

thải

Chất 

thải 

rắn

An 

ninh 

trật tự

Thay 

đổi 

mức 

sống

Mĩ 

quan 

đô thị

Quản lý khu chợ Có đội ngũ cán bộ đi 

tuần kiểm tra an ninh 

khu chợ

1 1 1 3 2 3 11

Tập trung rác theo 

khu dể thu gom
1 0 3 2 2 3 11

Áp dụng sản phẩm kĩ 

thuật hiện đại ( Máy 

hút khói, hút mùi,..)

2 3 2 2 3 2 14

phân ki-ốt từng gian 

hàng
1 1 1 2 2 3 10

Kiểm tra định kì các 

đường ống cống và 

nơi thoát nước

3 0 1 2 3 3 12

Hạn chế các biển hay 

bạt quảng cáo chiếm 

nhiều diện tích

0 1 0 3 3 3 10

Điều kiện của chợ
Quy mô khu chợ 1 2 1 2 2 2 10

Cơ sở vật chất của 

chợ
1 2 1 2 3 3 12

Vị trí của chợ
2 2 1 1 2 2 10

Bố trí nơi xả rác 

thông minh cho 

người mua hàng

1 1 3 2 2 3 12

Quản lý môi trường

Thu gom rác đúng giờ
1 1 3 2 2 3 12

Số lượng lần thu gom 

rác hợp lý
1 1 3 2 2 2 11

Kiểm soát lượng chất 

thải phát sinh tại khu 

chơ ( chất thải rắn, 

nước thải, khí thải)

2 2 2 3 2 2 13

Người dân và khách 

du lịch
Hạn chế xả rác bừa 

bãi
2 1 3 2 2 3 13

Vứt rác vào đúng nơi 

phân loại
1 1 3 2 2 2 11

Chất thải và hoạt động Tác động xã hội Tổng

Nướ

c 

thải
Khí 

thải

Chất 

thải 

rắn

An ninh 

trật tự

Thay 

đổi 

mức 

sống

Mĩ 

quan 

đô thị

Quản lý khu chợ Có đội ngũ cán bộ đi 

tuần kiểm tra an ninh 

khu chợ

2 2 3 3 3 3 16

Tập trung rác theo 

khu dể thu gom
2 2 3 3 3 3 16

Áp dụng sản phẩm kĩ 

thuật hiện đại ( Máy 

hút khói, hút mùi,..)

3 3 3 3 3 3 18

phân ki-ốt từng gian 

hàng
2 2 2 3 3 3 15

Kiểm tra định kì các 

đường ống cống và 

nơi thoát nước

3 2 2 3 3 3 16

Hạn chế các biển hay 

bạt quảng cáo chiếm 

nhiều diện tích

2 2 2 2 2 3 13

Điều kiện của chợ
Quy mô khu chợ 2 2 2 3 3 3 15

Cơ sở vật chất của 

chợ
2 2 2 2 3 3 14

Vị trí của chợ
2 2 2 2 2 2 12

Bố trí nơi xả rác thông 

minh cho người mua 

hàng

2 2 2 3 3 3 15

Quản lý môi trường

Thu gom rác đúng giờ
2 2 2 2 2 3 13

Số lượng lần thu gom 

rác hợp lý
2 2 2 3 3 2 14

Kiểm soát lượng chất 

thải phát sinh tại khu 

chơ ( chất thải rắn, 

nước thải, khí thải)

2 2 3 2 3 2 14

Người dân và khách 

du lịch
Hạn chế xả rác bừa 

bãi
3 2 3 3 3 3 17

Vứt rác vào đúng nơi 

phân loại
2 2 3 2 3 3 15

KPIs cho chợ Mơ

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

vệ sinh xử 
lý rác thải

vệ sinh 
xử lý 
nước 
thải

vệ sinh xử 
lý khí thải

ban quản 
lý có quan 
tâm đến 

vấn đề vệ 
sinh

phương 
thức xử 
lý rác 

thải của
công ty 

môi 
trường

bãi gửi xe giao 
thông 

trong chợ

cách bố 
trí các 

gian hàng

hệ thống 
thoát 
nước

hệ thống 
cấp 

nước

chất 
lượng 
gian 
hàng

vệ sinh trật tự quy hoạch

1 2 3

Biểu đồ kết quả khảo sát người bán hàng tại 2 khu chợ 

Chợ Đồng Tâm Chợ Mơ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

chất lượng cách bầy bán cách thức tìm 
kiếm

vệ sinh của 
thực phẩm

vệ sinh xử lý 
rác thải

vệ sinh xử lý 
nước thải

vệ sinh xử lý 
khí thải

bãi gửi xe giao thông 
trong chợ

thực phẩm vệ sinh trật tự

1 2 3

Biểu đồ kết quả khảo sát người mua hàng tại 2 khu chợ

Chợ đồng tâm Chợ mơ

0
1
2
3
4
5
6
7
8

chấp 
hành nội 
quy vệ 

sinh

chấp 
hành nội 
quy trật 
tự trong 

chợ

chấp 
hành nội 
quy vệ 

sinh

cháp 
hành nội 
quy trật 
tự trong 

chợ

thời gian 
thu rác

cách 
thức thu 
gom rác

hệ thống 
thoát 
nước

hệ thống 
cấp 

nước

quy mô 
khu chợ

người bán hàng người mua hàng công ty môi 
trường

cơ sở hạ tầng

1 2 3 4

Biểu đồ kết quả khảo sát ban quản lí tại 2 khu chợ

Chợ Đồng Tâm Chợ MơKẾT LUẬN
Kết quả khảo sát các bên liên quan cho thấy vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của các bên là khác nhau

BQL chợ có quyền hạn và mối quan tâm cao, họ có tầm ảnh hưởng để thực hiện các biện 

pháp quản lý mô hình chợ bền vững nếu được thuyết phục bởi các phương án đề xuất.

Các bên liên quan khác bao gồm tiểu thương, người dân đi chợ, cư dân xung quanh cũng 

như công nhân vệ sinh đều có mối quan tâm về môi trường vệ sinh tại chợ truyền thống và 

sẵn sàng tham gia để đổi mới quản lý môi trường cho khu chợ

Kết quả KPI của 02 chợ cho thấy sự khác biệt về mô hình 2 chợ, ưu nhược điểm: trong đó nổi cộm có 

sự chênh lệch lớn về chỉ số liên quan tới giao thông và vệ sinh của 2 khu chợ. Chợ Mơ có chỉ số cao hơn 

Chợ Đồng Tâm

- Đánh gía hiện trạng rác thải ở chợ 
truyền thống quanh khu vực Hà Nội.
- Ứng dụng chỉ số KPIs thiết lập mô hình 
quản lý bền vững rác thải từ chợ truyền 
thống 
- Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý 
bền vững rác thải từ chợ truyền thống


