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TÓM TẮT  
Ô nhiễm nhựa đã đạt đến quy mô khổng lồ trên toàn thế giới và gây ra những hậu quả nghiêm 
trọng đối với môi trường biển và đời sống xã hội. Khoảng từ 4,8 đến 12,7 triệu tấn nhựa đang bị 
thải ra đại dương mỗi năm, trong đó phần thất thoát lớn nhất là ra Ấn Độ Dương và Thái Bình 
Dương, nơi có nhiều vùng đất và quốc gia ven biển. Vấn đề thất thoát này là do thiếu hệ thống 
thu gom và xử lý chất thải một cách hợp lý, đặc biệt ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình 
mà thường phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách trong công tác quản lý chất thải.  

Do có một nền kinh tế năng động, mức sống được tăng cao và hình thức tiêu dùng thay đổi, cho 
nên lượng tiêu thụ nhựa của Việt Nam đang tăng lên hàng năm ở mức hai con số (16% đến 18% 
mỗi năm từ năm 2010 đến năm 2015). Tỷ lệ nhựa trong chất thải đô thị của Việt Nam ước tính 
vào khoảng 13%, với xu hướng ngày càng tăng. Mặc dù có những cải thiện hữu hình, tuy nhiên 
một khối lượng lớn nhựa vẫn không được thu gom và được đốt lộ thiên hoặc xả thải ra môi 
trường, gây nguy hại đến môi trường trên cạn và dưới biển.  

Các nhà hoạch định chính sách, các công ty và người tiêu dùng trên toàn thế giới – cũng như ngày 
càng gia tăng tại Việt Nam – đã cho thấy sự quan tâm đến quá trình chuyển đổi từ mô hình tiêu 
dùng tuyến tính sang các thực tiễn về kinh tế tuần hoàn nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa. 
Cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đã được chứng minh là một biện pháp hiệu 
quả đối với lộ trình này. Bắt nguồn từ các quốc gia có nền công nghiệp phát triển hơn, những khái 
niệm này ngày càng được thực hiện rộng rãi ở thị trường mới nổi, đáp ứng đa thách thức do phát 
sinh chất thải (nhựa) ngày càng tăng.  

Sự cần thiết phải chuyển đổi sang bao bì bền vững hơn và quản lý chất thải nhựa hiệu quả hơn 
cũng đã được các bên liên quan công nhận một cách rộng rãi tại Việt Nam. Luật Bảo vệ môi 
trường sửa đổi vừa được thông qua trong tháng 11/2020 đã áp dụng cơ chế EPR bắt 
buộc, cùng với những quy định khác, đối với tất cả các vật liệu bao bì. Các kết quả của 
báo cáo này cung cấp thông tin tới các nhà hoạch định chính sách và các chủ thể tham gia vào quá 
trình chuyển đổi của Việt Nam theo hướng quản lý chất thải bền vững hơn.  

Nghiên cứu này xác định cụ thể tình hình quản lý chất thải tại Việt Nam và dự thảo các kiến nghị 
về một cơ chế EPR phù hợp.  

HIỆN TRẠNG: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ THỊ TRƯỜNG TÁI CHẾ CHẤT THẢI NHỰA BAO 
BÌ TẠI VIỆT NAM  
Bốn đặc điểm quan trọng chỉ rõ bối cảnh của Việt Nam: 

1. Bao bì tái chế có giá trị cao (high-value recyclable packaging) đã được phân loại 
từ chất thải sinh hoạt ở mức độ hạn chế và được chuyển đến hệ thống tái chế (recycling 
systems).  Việc phân loại thường không chính thức và chuỗi giá trị (value chain) tiếp theo sau 
đó dựa vào một thị trường đang hoạt động.  

2. Năng lực tái chế của Việt Nam vẫn còn hạn chế đối với các loại vật liệu tái chế được 
thải ra trong phạm vi quốc gia và có giá trị cao như đã đề cập, đặc biệt trong bối cảnh tầng 
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lớp trung lưu đang gia tăng và mức tiêu thụ bao bì bình quân đầu người dự kiến sẽ tăng lên. 
Một số  nhà tái chế và vựa thu gom đang nhập khẩu và xử lý vật liệu tái chế được nhập khẩu, 
chiếm phần lớn tổng công suất.  

3. Bao bì có giá trị thấp (low-value packaging) và không thể tái chế (ví dụ như tất cả 
các loại vật liệu dẻo như màng, gói bọc và vật liệu hỗn hợp) hầu hết được thải bỏ và thu 
gom cùng với chất thải đô thị khác. Cho đến nay, không có một hệ thống phân loại và 
tái chế các loại vật liệu tái chế có giá trị thấp. Tuỳ thuộc vào hệ thống thu gom và xử lý phổ 
biến tại địa phương, tất cả các loại chất thải này cuối cùng sẽ được đưa đến các bãi chôn lấp, 
hoặc bị xả thải ra môi trường với khả năng cao gây thất thoát vào các hệ sinh thái biển. Năng 
lực của các phương án xử lý phù hợp thông qua những bãi chôn lấp hợp vệ sinh là không đủ 
để đáp ứng trên cả nước. 

4. Thực trạng quản lý chất thải bao bì ở Việt Nam có sự khác biệt đáng kể, đáng chú 
ý nhất là giữa khu vực thành thị và nông thôn: trong khi ở một số khu vực thành thị, việc 
phân loại và thu gom chất thải được thực hiện đạt hiệu quả cao, thì một số khu vực nông thôn 
thậm chí không có bất cứ hình thức thu gom chất thải nào, dẫn đến hiện tượng đổ rác trái 
phép và đốt ngoài trời. Việc chuyển đổi sang quản lý chất thải bền vững đòi hỏi một cách tiếp 
cận đủ linh hoạt nhằm giải quyết tất cả những khác biệt và định hướng các khoản đầu tư và 
hành động phù hợp với nhu cầu của từng khu vực.  

XÂY DỰNG MỘT CƠ CHẾ EPR PHÙ HỢP VỚI VIỆT NAM  
Dựa trên phân tích đã được thực hiện, khung cơ chế EPR được đề xuất dưới đây:  

è Cơ chế EPR bắt buộc (mandatory EPR scheme) 
Cung cấp cơ sở tài chính đáng tin cậy để thu gom, phân loại và tái chế bao bì ở quy mô lớn, 
điều này rất quan trọng để tạo ra tiềm năng kinh tế dọc theo chuỗi giá trị  

è Cơ chế EPR cho tất cả các vật liệu bao bì tiêu dùng và mặt hàng nhựa không phải 
bao bì   
Bao gồm tất cả các vật liệu như (nhựa, giấy, kim loại, vật liệu composit) từ các hộ gia đình và 
những điểm phát sinh tương đương, nhằm tạo cơ sở tài chính và tổ chức để xử lý các sản 
phẩm thiết yếu và tránh các tác động thay thế không mong muốn trong thiết kế bao bì  

è Quản lý chung VEPF (VN Environmental Protection Fund) và PRO (Producers 
Responsibility Organization) 
Một cơ chế quản lý chung bởi Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (VEPF) do nhà nước lãnh 
đạo và Tổ chức Trách nhiệm của Nhà sản xuất (PRO) do ngành công nghiệp lãnh đạo được 
đề xuất. Cấu trúc hệ thống này ngăn chặn các tác động tiêu cực của các lựa chọn cạnh tranh 
cho doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm mở rộng của họ.  

è Phân định mức phí  
Điều này cho phép thúc đẩy thị trường tái chế thông qua việc áp dụng giảm các khoản phí 
EPR đối với bao bì tái chế có giá trị cao (tiền thưởng) và tăng phí EPR (tiền phạt) đối với bao 
bì có giá trị thấp hoặc không tái chế được do các công ty có nghĩa vụ chi trả.  

è Hệ thống giám sát và thực thi nghiêm ngặt  
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Để tránh gian lận, công tác thực thi giám sát, kiểm soát và xử phạt một cách nghiên ngặt là 
điều cần thiết và sẽ được các cơ quan chính phủ như Bộ Tài nguyên và Môi trường (MoNRE) 
thực hiện nhằm đảm bảo sự tuân thủ của tất cả các bên. Điều này đòi hỏi phải có đủ năng lực 
về đội ngũ cán bộ cũng như giáo dục và đào tạo. Hơn nữa, các tiêu chuẩn về kỹ thuật, môi 
trường và phúc lợi xã hội cần hướng dẫn hoạt động của mỗi chủ thể tham gia quản lý chất 
thải đối với bao bì và mặt hàng nhựa được bao gồm trong hệ thống.  

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CƠ CHẾ EPR ĐÃ ĐỀ XUẤT   
Việc triển khải yêu cầu ba bước chính sau: 

1. Yêu cầu thiết lập khung pháp lý hệ thống EPR bắt buộc và tăng cường khuôn khổ 
thể chế để triển khai luật được khả thi và hiệu quả, những thoả thuận và thảo luận giữa các 
cơ quan có thẩm quyền và khối công nghiệp tư nhân. Trong quá trình thực hiện, vai trò của 
các tổ chức liên quan cần được xác định và những nguyên tắc cơ bản về tài chính cần được 
thống nhất.   

2. Thiết lập cơ sở tự nguyện, tiền-PRO chuẩn bị cho quá trình xây dựng một cơ chế 
EPR bắt buộc. Đề xuất tạm thời thiết lập một PRO tự nguyện. Thông qua đó, công ty và tổ 
chức tự nguyện hợp tác và đàm phán với các nhà hoạch định chính sách về việc thiết lập một 
hệ thống bắt buộc liên quan đến nền tảng tổ chức và quy định cũng như cơ chế kiểm soát. 
Hơn nữa, cho phép tất cả các chủ thể có được kinh nghiệm thực tế về vận hành hệ thống EPR, 
điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ chế EPR bắt buộc tiếp theo.  

3. Xác định cơ chế cải thiện và tối ưu hoá liên tục, bắt đầu sau khi hệ thống EPR bắt 
buộc được khởi động. Sau khi có được một cơ chế EPR bắt buộc, các bước phải được thực 
hiện để đảm bảo hệ thống EPR liên tục được tối ưu hoá và phát triển.   

Phân tích chuyên sâu và các kiến nghị được trình bày trong Nghiên cứu đánh giá cơ chế EPR đối 
với chất thải bao bì nhựa tại Việt Nam.  
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1 LỜI MỞ ĐẦU  
Ô nhiễm nhựa đã đạt đến quy mô khủng lồ và gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với môi 
trường biển và đời sống xã hội. Khoảng từ 4,8 đến 12,7 triệu tấn nhựa đang được thải ra đại 
dương mỗi năm [Jambeck et al., 2015]. Chất thải nhựa thất thoát ra môi trường hệ sinh thái bắt 
nguồn từ việc thiếu hệ thống thu gom và xử lý chất thải hợp lý. Vấn đề đốt rác ngoài trời và xả 
thải bừa bãi không chỉ gây nguy hại đến môi trường và sức khoẻ mà còn là một trong những 
nguyên nhân chính gây ô nhiễm hệ sinh thái trên cạn, và dưới nước. Trở lại năm 2012, Ngân hàng 
thế giới đã báo cáo khối lượng phát sinh chất thải rắn mỗi năm trên toàn cầu là 1,3 tỷ tấn. Với sự 
gia tăng dân số nhanh chóng và thu nhập hộ gia đình được cải thiện, lượng chất thải phát sinh dự 
đoán sẽ  tăng lên 2,2 tỷ tấn vào năm 2025 [Hoornweg and Bhadatata, 2012]. Chi phí quản lý chất 
thải hàng năm dự kiến sẽ tăng từ 205 tỷ đô la lên 375 tỷ đô la, tăng gần 83%.  

Trên quy mô toàn cầu, 32% lượng chất thải bao bì nhựa bị thất thoát ra môi trường [Ellen 
MacArthur Foundation, 2016]. Ở những quốc gia có thu nhập thấp, chi phí quản lý chất thải trung 
bình chiếm 19% ngân sách thành phố, so với 4% ở các quốc gia có thu nhập cao [The World Bank, 
2018]. Những quốc gia có thu nhập trung bình thấp phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân 
sách để quản lý chất thải. Công tác thu gom chất thải bao bì là cần thiết để xây dựng hệ thống tái 
sử dụng và tái chế theo hướng kinh tế tuần hoàn.  

Lãnh đạo các cấp của Việt Nam ngày càng nhận thấy được những thách thức lớn trong công tác 
bảo vệ môi trường và quản lý các vấn đề về chất thải. Chính phủ Việt Nam đang giải quyết những 
thách thức này thông qua các quyết định chiến lược, sáng kiến pháp lý và thúc đẩy đầu tư và công 
nghệ.  

Luật Bảo vệ Môi trường hiện đang được sửa đổi và đã được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 
2020. Theo dự thảo Luật, chất thải rắn đô thị phải được thu gom riêng biệt thành 3 loại (chất thải 
có thể tái chế, chất thải thực phẩm, và các chất thải sinh hoạt khác). Các chủ nguồn thải phải đóng 
góp tài chính ít nhất 20% cho công tác quản lý chất thải thực phẩm và các loại chất thải sinh hoạt 
khác theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Chất thải đô thị có thể tái chế có thể được 
bán cho công ty và tổ chức tư nhân hoặc được thu gom miễn phí bởi các công ty quản lý chất thải 
đô thị. Dự thảo luật cũng có quy định về Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).  

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) hướng đến giảm thiểu gánh nặng kinh tế và môi 
trường trong công tác quản lý chất thải thông qua việc mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất đến 
cuối vòng đời của sản phẩm. EPR đã được triển khai rộng rãi ở các nước châu Âu và thu được 
nhiều kết quả khả quan. Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền tương tự như EPR, đã được 
đưa vào hệ thống quản lý chất thải của Việt Nam. Tuy nhiên, khái niệm EPR chỉ tồn tại trên giấy 
do không có biện pháp thực phi phù hợp.  

Thông thường, mối quan tâm về kinh tế được đưa ra khi thực hiện chính sách môi trường. Các ý 
kiến trái chiều thường xoay quanh vấn đề là liệu những  lợi ích môi trường từ cơ chế hoặc chính 
sách này có đủ để đảm bảo cho việc áp dụng của một cơ chế mới, chi phí vận hành và quản lý hay 
không. Mối quan tâm tương tự thường được đưa ra đối với các cơ chế EPR. Kinh nghiệm thực tế 
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đối với cơ chế  EPR ở các quốc gia khác là dựa trên hiệu quả và lỗ hổng của các chương trình EPR 
đã được thực hiện, từ đó có thể truyền tải thông tin đến các nhà hoạch định chính sách về chi phí 
và lợi ích của việc điều chỉnh hệ thống quản lý chất thải (nhựa) hiện nay. Chính vì vậy, nghiên cứu 
này xác định những cách tiếp cận có thể thực hiện khả thi, toàn diện, phù hợp và sẽ mang lại hiệu 
quả ý nghĩa trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam.  

Khung đánh giá được xây dựng trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng hệ thống quản lý chất thải và thị 
trường tái chế chất thải bao bì nhựa của Việt Nam. Đây là nền tảng cho đề xuất cơ chế EPR , được 
phân tích theo thứ tự từ điều kiện bối cảnh và kinh nghiệm quốc tế. Để có được những phân tích 
chuyên sâu hơn, so sánh hiện trạng quản lý chất thải bao bì với hệ thống EPR được  đưa ra bao 
gồm các yếu tố như chi phí kinh tế, chinh phí xã hội và lợi ích xã hội và môi trường để hiểu rõ 
hơn về tính khả thi của mỗi giải pháp can thiệp.  

Cuối cùng, kết quả có được từ đề xuất nghiên cứu này sẽ đưa ra làm tài liệu tham khảo và hỗ trợ 
cho chính phủ những sáng kiến về nhựa và xây dựng khung EPR. 
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2 HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ DÒNG VẬT LIỆU BAO BÌ NHỰA TẠI VIỆT NAM  
Hiểu rõ hệ thống quản lý chất thải hiện nay là điều rất quan trọng để áp dụng kinh nghiệm quốc 
tế từ những cơ chế EPR hiện có vào hiện trạng của Việt Nam và xây dựng một giải pháp phù hợp. 
Do đó, chương này đưa ra mô tả định tính về kết cấu chính phủ và khối công nghiệp hiện hành 
cũng như định lượng ở mức độ cao về tổng khối lượng chất thải nhựa sau tiêu dùng và dòng vật 
liệu.  

2.1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI  

2.1.1 Khu vực Chính phủ  

2.1.1.1 Mục tiêu tổng quát  
Các cấp lãnh đạo trong Chính phủ Việt Nam ngày càng nhận thấy được những thách thức to lớn 
trong công tác bảo vệ môi trường và quản lý các vấn đề về chất thải, và đang cố gắng giải quyết 
thách thức này thông qua các quyết định chiến lược phù hợp, sáng kiến pháp lý và thúc đẩy đầu 
tư và công nghệ. Chính vì vậy, Luật Bảo vệ Môi trường năm 1994 đã được sửa đổi cơ bản vào năm 
2005 và năm 2014, thực hiện nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn trong nhiều lĩnh vực. Năm 2016, các 
cấp lãnh đạo cũng đã đưa ra cam kết rõ ràng về nghĩa vụ bảo vệ môi trường trong kế hoạch phát 
triển giai đoạn 2015-2020 dưới dạng các mục tiêu phát triển bền vững đã được thống nhất.  

Chiến lược quốc gia về Bảo vệ Môi trường đến năm 2020 (tầm nhìn đến năm 2030) xác định một 
số nội dung, mục tiêu và giải pháp cụ thể để bảo vệ môi trường. Chiến lược bao gồm sự thay đổi 
theo hướng tiếp cận quản lý tổng hợp chất thải và đặc biệt là định hướng mạnh mẽ hơn đối với 
việc thực hiện các giải pháp 3Rs (giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải). 

Trong Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi năm 2005, tham chiếu đầu tiên về ba ưu tiên này đối với 
chính sách quản lý chất thải và từng hành động quản lý chất thải cho thấy nỗ lực mang lại sự thay 
đổi trong chiến lược, so với công tác xử lý chất thải trước đây. Điều này có trước Nghị quyết của 
Bộ Chính trị về yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh công 
nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước (Nghị quyết số 41/NQ-CT). Việc áp dụng nghĩa vụ mở rộng 
đối với nhà sản xuất và thúc đẩy các sản phẩm thân thiện với môi trường cũng đã được đề cập 
trong Luật. Mặc dù các cơ quan Chính phủ đã tuân thủ theo luật với một số quy định bổ sung cho 
lĩnh vực quản lý chất thải, nhưng vẫn còn quá ít các bước để thực sự đảm bảo kiểm soát hiệu quả 
hơn nữa việc tuân thủ và cam kết về quản lý chất thải.   

Các sáng kiến trong Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam cũng phản ánh những mục tiêu dự 
định của Luật Bảo vệ Môi trường nhằm duy trì sử dụng có ý thức hơn các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và năng lượng trong đời sống xã hội của Việt Nam giai đoạn trung hạn và đưa chất thải vào 
sử dụng nhiều hơn. Vì vậy, Việt Nam cũng đang nỗ lực gắn phát triển kinh tế và các mối quan tâm 
về bảo vệ môi trường với chiến lược tăng trưởng xanh. Trong lĩnh vực năng lượng, sử dụng hiệu 
quả năng lượng và năng lượng tái tạo đã được quan tâm đặc biệt, và coi chất thải như một nguồn 
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năng lượng được đặt lên hàng đầu. Các cấp lãnh đạo hiện đang đặt nhiều hi vọng vào việc tận 
dụng các dự án xử lý chất thải thành năng lượng để một mặt giải quyết vấn đề chất thải hiệu quả 
hơn, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về điện. Các nhà hoạch định chính 
sách hiện đang hướng tới tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực này và đang có những hỗ trợ đáng 
kể.  

Thông qua Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn (Quyết định số 2149/QĐ-TTg 
ngày 17 tháng 12 năm 2009), Chính phủ cũng đã đặt ra mục tiêu cụ thể là thu gom ít nhất tất cả 
chất thải sinh hoạt và thương mại ở các khu đô thị vào năm 2025 và tái chế 90% lượng chất thải 
này, bao gồm thu hồi năng lượng. 

Các mục tiêu dài hạn trong lĩnh vực quản lý chất thải cũng đã được đặt ra trong những năm sau 
đó, bao gồm các điểm sau: 

› tăng cường xử lý chất thải đô thị và đầu tư vào cơ sở hạ tầng liên quan  
› cải thiện khả năng thu hồi chi phí và tính bền vững của đầu tư  
› mở rộng và cải thiện quy định về chất thải nguy hại  
› cải thiện việc công khai thông tin  
› tăng cường sự hợp tác của các thành phố trong quản lý chất thải  
› tạo động lực để giảm thiểu và tái chế chất thải  

Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (VEPF) được thành lập từ năm 2002, là một công cụ mà Chính 
phủ nỗ lực nhằm đảm bảo tài chính cho các dự án bảo vệ môi trường và thực hiện các giải pháp 
3R ở Việt Nam, trong đó vốn được chuyển từ ngân sách Chính phủ.  

Trong phạm vi khu vực đô thị, thành phố Hồ Chí Minh (HCMC) đã đi tiên phong thông qua việc 
thành lập Quỹ tái chế. HCMC cũng đang đạt được nhiều tiến bộ với các quy hoạch tổng thể, trong 
đó lĩnh vực quản lý chất thải đóng vai trò quan trọng. Các kế hoạch này dự kiến đầu tư đáng kể 
vào việc phát triển cơ sở hạ tầng xử lý nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp xuống tối đa là 60% vào năm 
2020 và chỉ còn 25% vào năm 2025. Các điều kiện tiên quyết cho những mục tiêu này nên bao 
gồm thu gom chất thải được phân loại tại nguồn ít nhất 50% khối lượng chất thải và trợ giá cho 
các sản phẩm tái chế [INTECUS, 2014]. 

2.1.1.2 Thể chế  
Năm 2019, Chính phủ Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 2 năm 
2019, trong đó Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường (MoRE) là trung tâm của hệ thống 
quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn. MoRE đóng vai trò chủ trì và phối hợp với các Bộ/ ban 
ngành liên quan để thực hiện quản lý tổng hợp chất thải rắn, bao gồm giảm thiểu, tái sử dụng, tái 
chế và tái tạo năng lượng từ chất thải. Chính phủ Việt Nam có kế hoạch rà soát và đánh giá những 
mô hình phù hợp để quản lý hoạt động tái chế trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu phát triển 
bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 
tiếp theo (SEDS) 2021-2030 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội trong 5 năm (SEDP) 2021-
2025. Theo đó, MoRE được giao nhiệm vụ chuẩn bị thông tin đầu vào và kiến nghị chính sách về 
các mô hình kinh tế tuần hoàn để xem xét trong kỳ họp quốc hội sắp tới và công tác xây dựng 
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SEDS và SEDP cho giai đoạn sau năm 2020. Điều này sẽ chấm dứt tình trạng rời rạc về trách 
nhiệm quản lý chất thải diễn ra lâu nay ở Việt Nam.  

Ở cấp khu vực, chính quyền cấp tỉnh và địa phương tương ứng  với các sở quản lý chất thải của 
mình chịu trách nhiệm quản lý chất thải. Các quy định và hướng dẫn về dịch vụ vệ sinh và thu 
thuế môi trường trong các lĩnh vực tương ứng, cũng như kế hoạch và dự án phát triển thường do 
Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm ban hành.  

Bảng 1: Chủ thể và sự phân chia trách nhiệm trong công tác thực hiện quản lý chất thải 
theo khu vực [Reichenbach et al. (2018); Ngân hàng thế giới (2005)] 

Thể chế Chất thải đô thị Chất thải y tế và chất 
thải nguy hại khác  

Chất thải công nghiệp  

Uỷ ban Nhân dân tỉnh và địa 
phương  

Lập kế hoạch và giám sát 
các dịch vụ bảo vệ môi 
trường và xử lý chất thải 
trong phạm vi thẩm 
quyền quản lý, có thẩm 
quyền hướng dẫn và 
giám sát phí môi trường   

Giám sát các dịch 
vụ bảo vệ môi 
trường và quản lý 
chất thải trong 
phạm vi thẩm 
quyền quản lý  

Lập kế hoạch và giám 
sát các dịch vụ bảo vệ 
môi trường và xử lý 
chất thải trong phạm vi 
thẩm quyền quản lý, có 
thẩm quyền hướng dẫn 
và giám sát phí môi 
trường  

Dịch vụ xử lý chất thải đô thị, 
URENCO dưới sự giám sát của Uỷ 
ban nhân dân, Sở Giao thông – 
Công chính (nay là Sở Giao thông 
vận tải) hoặc Sở Tài nguyên môi 
trường (DoNRE)   

Thu gom và xử lý chất 
thải  

Thu gom và xử lý chất thải nếu được uỷ quyền  

Ban quản lý khu công nghiệp    Theo dõi và hướng dẫn 
các khu công nghiệp 
trong công tác quản lý 
môi trường  

2.1.1.3 Khuôn khổ pháp lý  
Quốc hội Việt Nam chịu trách nhiệm lập pháp, trong đó bao gồm lĩnh vực quản lý chất thải. Các 
luật môi trường thường có những quy định không chi tiết về quản lý chất thải. Những luật này 
giải quyết các khía cạnh cụ thể như trách nhiệm đối với hoạt động tái chế một cách tổng quát, 
trong khi kết cấu hành chính và những người liên quan đến vấn đề thủ tục được giải quyết tương 
đối chi tiết. Tuy nhiên, có một số yêu cầu (như về phân loại rác) lại thiếu cụ thể trong việc thực 
hiện và giám sát thực tế.  

Hệ thống pháp lý quan trọng nhất là Luật số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 về Luật Bảo vệ Môi 
trường (LEP).Các chương sau của LEP rất quan trọng đối với dòng vật liệu nhựa: 

› chương 7: bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ  
› chương 9: quản lý chất thải  

Luật Bảo vệ Môi trường hiện đang được sửa đổi. Dự thảo Luật tháng 10 năm 2020 (phiên bản 
thứ 7) bao gồm các thông số kỹ thuật trong việc thu gom riêng biệt  và phương pháp tiếp cận EPR. 
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Cụ thể, đối với các yêu cầu trong quản lý chất thải rắn tại Điều 73 (thay thế Điều 85, Luật Bảo vệ 
Môi trường 2014), dự thảo luật đã bổ sung một số quy định, trong đó đáng chú ý là nguyên tắc 
“Người gây ô nhiễm phải trả tiền” (Điểm 1) cũng như trách nhiệm của tổ chức và cá nhân phát 
sinh chất thải (Khoản 2).  

Điều 74 (thay thế Điều 86, Luật Bảo vệ Môi trường 2014) bổ sung quy định về chất thải nhựa, 
ngăn chặn ô nhiễm chất thải nhựa trên biển. Các quy định tại Điều 74 là phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật đối với việc phân loại và xử lý chất thải rắn và túi ni lông khó phân huỷ; chính 
sách khuyến khích của Chính phủ trong tái chế và tái sử dụng chất thải rắn; trách nhiệm của các 
công ty sản xuất hoặc nhập khẩu mặt hàng nhựa, hoặc sản phẩm có bao bì nhựa.  

Đối với chất thải rắn bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn sinh 
hoạt, Dự thảo Luật đưa ra các quy định mới dựa trên nguyên tắc bao trùm và kế thừa quy định 
của một số văn bản dưới Luật (đã được áp dụng); các quy định chặt chẽ và đầy đủ hơn về phạm 
vi đối tượng, quy trình quản lý, cũng như trách nhiệm của các bên liên quan. Đặc biệt, có hai điểm 
rất quan trọng trong Dự thảo Luật về Quản lý chất thải rắn (Điều 86). Bổ sung như sau: 

› Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được quy định tương tự với chất thải nguy 
hại phát sinh từ hộ gia đình, về việc không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và 
xử lý, nếu đã được phân loại theo quy định, để khuyến khích việc phân loại rác thải tại hộ 
gia đình. 

› Chất thải đô thị phải được phân loại tại nguồn để nâng cao hiệu quả quản lý, cùng với việc 
thay đổi cơ chế thu phí hộ gia đình theo khối lượng sẽ góp phần tăng cường công tác phân 
loại, giảm thiểu rác thải sinh hoạt tại nguồn. 

Các quy định mới trong dự thảo luật liên quan đến chất thải rắn được bổ sung đáng kể. Trước 
hết là vì  những quy định này đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phù hợp với xu hướng phát triển bền 
vững, kinh nghiệm quốc tế và tạo ra hành lang pháp lý một cách hiệu quả. Những quy định này 
sẽ hỗ trợ giải quyết những tồn tại và thách thức trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay. Ngoài 
ra, việc đưa các quy định mới vào dự thảo luật sẽ góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao nhận 
thức và trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác quản lý chất thải rắn nói riêng và bảo vệ môi 
trường nói chung. Nó cũng sẽ góp phần thúc đẩy các nguồn lực nhằm giảm thiểu phát thải, kiểm 
soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Dự thảo luật nói chung yêu cầu các khoản 
phí thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt phải bao gồm các chi phí liên quan theo nguyên tắc 
“người gây ô nhiễm phải trả tiền” 

Hiện nay, ở Việt Nam, hầu hết chất thải sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn mà được thu 
gom và vận chuyển đến các bãi chôn lấp hoặc khu vực xử lý. Do đó, chất thải nguy hại – thường 
lẫn với chất thải sinh hoạt khi được chôn lấp hoặc xử lý – đe doạ môi trường và sức khoẻ con 
người.  

Bên cạnh đó – do thiếu hoạt động phân loại tại nguồn – lượng rác thải (vô cơ, hữu cơ) không thể 
tái chế hoặc tái sử dụng là rất lớn, gây áp lực lên cơ sở hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý, đặc 
biệt là tại các bãi chôn lấp. Mặt khác, chất thải sinh hoạt chưa được phân loại nên cũng khó có thể 
áp dụng hiệu quả các công nghệ xử lý hiện đại do giá thành cao. Việc phân loại chất thải sinh hoạt 
theo quy định tại Điều 75 của Dự thảo Luật (gồm 3 loại cơ bản: chất thải rắn có thể tái sử dụng 
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và tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải đô thị khác) là hết sức cần thiết để từng bước giải quyết 
những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý, đặc biệt là trong các thành phố lớn 
với mật độ dân số cao. Phân loại tại nguồn (hộ gia đình hoặc nguồn phát sinh chất thải tương tự 
như nhà hàng) sẽ hỗ trợ tăng tỷ lệ tái chế và tái sử dụng; giảm thiểu chi phí xử lý chất thải và nâng 
cao hiệu quả quản lý môi trường. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể đối 
với chất thải sinh hoạt tuỳ theo điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương là phù hợp.   

Đồng thời, dự thảo luật cũng đưa ra cách tiếp cận mới (Điều 54 và 55) về EPR. Các quy định tại 
Điều 54 và 55 được trình bày như sau:  

“Điều 54. Trách nhiệm tái chế của tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu  

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì có giá trị tái chế cao phải thu hồi, 
tái chế theo tỷ lệ và quy cách tái chế bắt buộc; trừ các sản phẩm xuất khẩu hoặc sản phẩm 
tạm nhập tái xuất hoặc sản xuất, nhập khẩu cho mục địch nghiên cứu, học tập, thử nghiệm. 
Chính phủ quy định danh mục sản phẩm, bao bì tại khoản này. 

2. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được lựa chọn thực hiện thu hồi, tái chế sản 
phẩm, bao bì theo một trong hai hình thức sau đây: 
a) Tự mình hoặc uỷ quyền cho bên thứ ba có đủ năng lực thực hiện thu hồi, tái chế sản phẩm 

và bao bì; 
b) Đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế các sản phẩm, 

bao bì. 
3. Tổ chức, các nhân quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này phải đăng ký kế hoạch thu hồi, tái 

chế và báo cáo kết quả tái chế đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.  
4. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 3 Điều này được bổ sung chi phí thu hồi sản phẩm, hàng 

hoá vào giá (gọi tắt là tiền đặt cọc). Tiền đặt cọc phải được hạch toán riêng và không đưa 
vào doanh thu để tính thuế, phí theo quy định của pháp luật.  

5. Việc đóng góp, sử dụng đóng góp tài chính hỗ trợ thu hồi, tái chế sản phẩm, bao bì quy định 
tại điểm b khoản 2 Điều này bảo bảo các nguyên tắc: 
a) Mức đóng góp tài chính và mức kinh phí hỗ trợ tái chế được xác định theo khối lượng 

sản phẩm, bao bì hoặc đơn vị sản phẩm, bao bì; 
b) Đóng góp tài chính được sử dụng để hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động tái chế các sản 

phẩm, bao bì thuộc danh mục Chính phủ quy định; 
c) Việc tiếp nhận, sử dụng đóng góp tài chính phải công khai, minh bạch đúng mục đích và 

theo quy định pháp luật. 
d) Tổ chức, cá nhân tái chế sản phẩm, bao bì thuộc danh mục do Chính phủ quy định được 

nhận hỗ trợ tài chính trực tiếp từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; trừ các sản phẩm, 
bao bì được tái chế theo quy định tại Khoản 2 Điều này.  

6. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này không thực hiện tái chế hoặc đóng góp tài 
chính hỗ trợ tái chế bị xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp tái chế không đạt chỉ tiêu tái 
chế hoặc chậm đóng góp tài chính thì được xử lý theo quy định pháp luật về xử lý chậm nộp 
thuế 

7. Chính phủ quy định lộ trình thực hiện và chi tiết Điều này.” 
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“Điều 55 “Trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập 
khẩu  

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì chứa các chất độc hại, khó có khả 
năng tái chế hoặc gây khó khăn cho thu gom, xử lý phải đóng góp tài chính để hỗ trợ thu gom, 
vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt; trừ các sản phẩm đã được xuất khẩu hoặc sản phẩm tạm 
nhập tái xuất hoặc sản xuất, nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, học tập, thử nghiệm.”  

Hơn nữa, các luật và quyết định cấp cao hơn giải quyết hoặc tác động trực tiếp đến việc quản lý 
chất thải nhựa được nêu trong Bảng 2. 

 

Bảng 2: Pháp lý nhằm giải quyết vấn đề quản lý chất thải nhựa tại Việt Nam  

Pháp lý Thẩm quyền  Năm Nội dung 

Luật Bảo vệ môi trường 
2014  

National 
Assembly 

2014 Khoản 3 Điều 6:  
Điều 6. Những hoạt động bảo vệ môi trường được 
khuyến khích  

Khoản 3. Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất 
thải  

Điều  76: 
Điều 76. Phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam 
phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc 
danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng 
Chính phủ quy định.  

Nghị quyết số 
09/2019/NQ-CP ngày 
03/02/2019 về phiên họp 
Chính phủ thường kỳ tháng 1, 
Chương về quản lý nhập khẩu 
và sử dụng phế liệu nhập 
khẩu làm nguyên liệu sản 
xuất  

Chính phủ 2019 Giao MoNRE chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên 
quan trong quản lý thu gom chất thải rắn và giao Uỷ ban 
nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề chất 
thải trên địa bản của mình trong khi các quy định dưới 
luật như Nghị định số  36/2017/ND-CP, Nghị định 
số 46/2015/ND-CP và Nghị định số 
38/2015/NDCP chưa quy định rõ hoặc phân công vai 
trò, trách nhiệm, nhiệm vụ giữa các cơ quan của Chính 
phủ về quản lý nhà nước đối với chất thải rắn.  

Chính phủ đã ban hành nhiều quyết định và nghị quyết 
điều chỉnh việc quản lý và xử lý chất thải, trong đó giao 
MoNRE là cơ quan đầu mối Chính phủ thực hiện 
các hoạt động quản lý chất thải rắn  

Nghị định số 
40/2019/ND-CP 
 

Chính phủ 2019 Sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 
38/2015/ND-CP ngày 13/12/2014 quy định về chất 
thải và quản lý chất thải  

Quy định rằng: Hồ sơ đã nhận trước ngày Nghị định này 
có hiệu lực thi hành (trừ các điều khoản chuyển tiếp quy 
định tại Điều 22 Nghị định số 18/201/ND-CP và Điều 64 
Nghị định số 33/2015/ND-CP) sẽ được tiếp tục giải 
quyết theo quy định tại các Nghị định ở thời điểm tiếp 
nhận, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo 
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Pháp lý Thẩm quyền  Năm Nội dung 

quy định tại Nghị định này. Báo cáo định kỳ của chủ dự 
án, cơ sở, khu công nghiệp về quan trắc, giám sát môi 
trường, hệ thống quan trắc tự động liên tục, quản lý chất 
thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu, kết quả quan 
trắc, phục hồi môi trường và các báo cáo môi trường 
khác được tổng hợp vào cùng một báo cáo công tác bảo 
vệ môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 
thực hiện quy định này.   

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
155/2016/ND-CP như là những văn bản quan trọng, 
tạo khung pháp lý cho địa phương và đơn vị tổ chức để 
thực hiện nhiều quy định mới trong lĩnh vực môi trường 

Nghị định số. 
68/2017/NĐ-CP ban hành 
ngày 25/05/2017 về quản lý, 
phát triển cụm công nghiệp  

Chính phủ 2017 Đưa ra quy định về lĩnh vực, ngành, nghề, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh được khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm 
công nghiệp tại Điều 3. Những cơ sở sản xuất, kinh 
doanh gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trong 
làng nghề, khu dân cư, đô thị và các cơ sở sản xuất khác 
cần di dời vào cụm công nghiệp. Có chính sách ưu đãi, 
hỗ trợ đầu tư cho các cụm làng nghề 

Nghị định số 
155/2016/ND-CP ngày 
18/11/2016 quy định về xử 
phạt hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường  

Chính phủ 2016 Đặt ra hình thức phạt tiền và một số hình phạt bổ sung; 
các biện pháp xử lý nghiêm minh, có tính răn đe cao, tạo 
chuyển biến tích cực cho doanh nghiệp và nhận thức. 
Công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp được 
cải thiện, môi trường tại các khu công nghiệp, khu sản 
xuất, kinh doanh từng bước được cải thiện.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nghị 
định này vẫn còn một số tồn tại cần sửa đổi, bổ sung cho 
phù hợp với thực tế hiện nay.  

Nghị định số 
38/2015/ND-CP ban hành 
ngày 24/4/2015 về quản lý 
chất thải và phế liệu  

Chính phủ 2015 Quy định việc quản lý chất thải và phế liệu, theo đó các 
cá nhân, hộ gia đình, tổ chức và công ty ở Việt Nam được 
yêu cầu thu gom chất thải nhựa có khả năng tái chế từ 
chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp.  

Nghị định yêu cầu phân loại, quản lý chất thải từ phát 
sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý, đồng thời quy định: 

- Một số điều khoản khác quy định về yêu cầu nhập 
khẩu phế liệu để tái chế làm nguyên liệu sản xuất 
trong nước và quy định về quản lý chất thải.  

- Chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp chịu trác 
nhiệm tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu 
hồi năng lượng hoặc ký hợp đồng chuyển giao cho 
đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải” 
(Điều 30)  

- Phế liệu nhập khẩu để sản xuất cần được lưu giữ ở 
nơi có mái che, có biện pháp chống cháy, chống bụi 
tại chỗ. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải có cơ sở 
tái chế, thu hồi và xử lý tạp chất theo yêu cầu và phải 
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Pháp lý Thẩm quyền  Năm Nội dung 

kỹ quỹ để đảm bảo nguyên liệu nhập khẩu được lưu 
giữ (điều 56).  

- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải có giấy phép về bảo 
vệ môi trường và danh sách do MoNRE công bố.  

Nghị định số 
19/2015/NĐ-CP 

Chính phủ 2015 Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường: Khuyến khích mua sắm công, ưu tiên các 
sản phẩm tái chế.  

Lễ khởi động “Phong trào 
chống rác thải nhựa năm 
2019” trên toàn quốc  

Chính phủ 2019 Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chống 
rác thải nhựa cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp 
chính sau đây:  
- Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức cộng đồng và nhân rộng những điển hình 
tốt về hạn chế sử dụng túi ni lông và xả chất thải 
nhựa.  

- Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp 
luật liên quan đến quản lý chất thải nhựa.  

- Thứ ba, tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ban, 
ngành, địa phương; sự tham gia, giám sát của các tổ 
chức chính trị - xã hội và cơ quan báo chí.  

- Thứ tư, phát triển công nghệ tái chế và xử lý chất thải 
nhựa, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới 
thay thế việc sử dụng túi ni lông.  

- Thứ năm, mở rộng và phát huy vai trò của Liên minh 
chống rác thải nhựa, thúc đẩy hợp tác quốc tế về 
chống chất thải nhựa.  

Quyết định số 2149/QD-
TTg phê duyệt Chiến lược 
quốc gia về quản lý tổng hợp 
chất thải rắn đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2050  

Thủ tướng 
Chính phủ  

2009 Chiến lược này tiếp tục được phê duyệt điều chỉnh tại 
Quyết định số 491/QD-TTg ngày 7/5/2018; Quyết 
định số 582/QD-TTg ngày 11/4/2013 về việc phê duyệt 
đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử 
dụng túi ni lông khó phân huỷ đến năm 2020.  

Việt Nam có nhiều chính sách định hướng để hỗ trợ tuần 
hoàn chất thải. Tuy nhiên, tác động của các chính sách 
này là chưa rõ.  

Kế hoạch hành động quốc gia 
về tiêu dùng và sản xuất bền 
vững đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030 (được 
ban hành theo Quyết định 
số 76/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ ngày 
11/01/2016)  

Thủ tướng 
Chính phủ 

2016 Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất 
và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030.  

Mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia giai đoạn 
2015-2020:  
- Giảm thiểu việc phát sinh chất thải trong hoạt động 

phân phối; giảm đến khoảng 65% tỷ lệ sử dụng bao 
bì khó phân huỷ tại các siêu thị, trung tâm thương 
mại.  

- Giảm thiểu việc phát sinh chất thải trong hoạt động 
phân phối: giảm khoảng 50% tỷ lệ sử dụng bao bì 
khó phân huỷ tại các chợ dân sinh – giai đoạn: 
2015–2020; 
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- Tỷ lệ tái chế phế liệu, giấy, dầu, sắt, thép – chỉ tiêu: 
90%  

- Tỷ lệ tái chế chất thải rắn sinh hoạt – chỉ tiêu: 85% 
Quyết định 491/QD-TTg 
ngày 07/05/2018 phê duyệt 
điều chỉnh Chiến lược quốc 
gia về quản lý tổng hợp chất 
thải rắn đến năm 2025, tầm 
nhìn đến năm 2050   

Thủ tướng 
Chính phủ 

2018 Thay thế Quyết định số 2149/QD-TTg ngày 17/12/2009 
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược 
quốc gia quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2050.  
Về chất thải rắn đô thị:  
- 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại 

các đô thị được thu gom và xử lý đáp ứng yêu cầu về 
bảo vệ môi trường; tăng cường khả năng tái chế, tái 
sử dụng, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng hoặc sản 
xuất phân hữu cơ; phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn sinh 
hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp đạt 
tỷ lệ dưới 30% so với lượng chất thải được thu gom;   

- Sử dụng 100% túi ni lông thân thiện với môi trường 
tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho 
mục đích sinh hoạt, thay thế cho túi ni lông khó phân 
huỷ  

Tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 
582/QD-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi 
trường do sử dụng túi ni lông khó phân huỷ trong sinh 
hoạt đến năm 2020; hạn chế và chấm dứt việc nhập 
khẩu, xuất khẩu, cung cấp các loại túi ni lông khó phân 
huỷ dùng trong sinh hoạt kể từ năm 2026 tại các trung 
tâm thương mại, siêu thị.  

Chỉ thị số 33 CT-TTg về 
tăng cường quản lý, tái sử 
dụng, tái chế, xử lý và giảm 
thiểu chất thải nhựa  

Thủ tướng 
Chính phủ 

2020 Cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan hành chính công 
gương mẫu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa. Chất 
thải và chất thải nhựa phải được coi là tài nguyên. Cần 
đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn. Theo 
một nghiên cứu, dự kiến sẽ tăng thuế đối với túi và bao 
bì nhựa và các mặt hàng nhựa khác.  

Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 
17/9/2018 về một số giải 
pháp cấp bách tăng cường 
công tác quản lý đối với hoạt 
động nhập khẩu và sử dụng 
phế liệu nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất  

Thủ tướng 
Chính phủ 

2018 Các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, chủ tàu, chủ 
hãng vận tải biển, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực nhập khẩu phế liệu cần chủ động nắm rõ 
và thực hiện  

Làm rõ các điều khoản thi hành Nghị định số 
38/2015/ND-CP ban hành ngày 24/4/2015 về quản lý 
chất thải và phế liệu.  

Quyết định số 
73/2014/QD-TTg quy định 
danh mục phế liệu được phép 
nhập khẩu từ nước ngoài làm 
nguyên liệu sản xuất  

Thủ tướng 
Chính phủ 

2014 Quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ 
nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Theo Quyết định 
này, danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước 
ngoài làm nguyên liệu sản xuất gồm 36 loại, trong đó chủ 
yếu là nhựa, thuỷ tinh, giấy và kim loại. 
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Quyết định số 582/QD-
TTg ngày 11/4/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt đề án tăng cường kiểm 
soát ô nhiễm môi trường do 
sử dụng túi ni lông khó phân 
huỷ trong sinh hoạt đến năm 
2020  

Thủ tướng 
Chính phủ 

2013 Mục tiêu của Quyết định này là giảm 65% khối lượng túi 
ni lông khó phân huỷ đến năm 2020 (so với năm 2010).  

Chiến lược quốc gia về tăng 
trưởng xanh (được Thủ 
tướng Chính phủ ban hành 
tại Quyết định số 
1393/QD-TTg ngày 
25/9/2012) 

Thủ tướng 
Chính phủ 

2012 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh  

Chiến lược Sản xuất sạch hơn 
trong công nghiệp đến năm 
2020 (được Thủ tướng Chính 
phủ ban hành tại Quyết định 
số 1419/QD-TTg ngày 
07/9/2009) 

Thủ tướng 
Chính phủ 

2009 Phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công 
nghiệp đến năm 2020”  

Quyết định số 2992/QD-
BCT phê duyệt quy hoạch 
phát triển ngành nhựa đến 
năm 2020, tầm nhìn 2025  

Bộ  2020 Phương án tăng tỷ lệ sử dụng phế liệu trong các quy 
hoạch tổng thể ngành: Ngành nhựa hướng tới mục tiêu 
xử lý rác thải nhựa thành nguyên liệu nhằm tăng cường 
tỷ lệ nguyên liệu trong nước.  

Quyết định số 2534/QD-
BTNMT ngày 10/8/2018 

Bộ 2018 MoNRE đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra việc tuân thủ 
môi trường đối với việc cấp giấy chứng nhận, giấy phép 
nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất.  

Quyết định số 2535/QD-
BTNMT 

Bộ 2018 Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành do MoNRE làm trưởng 
đoàn và có sự tham gia của các Bộ: Tài chính, Công 
thương, Công An theo Quyết định số 2535/QD-
BTNMT về công tác kiểm tra việc tuân thủ môi trường 
đối với hoạt động cấp giấy chứng nhận/giấy phép nhập 
khẩu phế liệu, hoạt động liên quan đến nhập khẩu và sử 
dụng phế liệu nhập khẩu và việc tuân thủ của các đối 
tượng đã được cấp giấy phép. 

Quyết định số 3892/QD-
BCT do Bộ trưởng Bộ Công 
thương ban hành ngày 
28/9/2016 về việc phê duyệt 
quy hoạch phát triển công 
nghiệp vùng đồng bằng sông 
Hồng đến năm 2025, tầm 
nhìn đến năm 2035  

Bộ 2016 Các mục tiêu chi tiết đã được đặt ra đối với sản xuất nhựa 
(ống, bao bì và các sản phẩm khác) tại Hải Phòng, Hà 
Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Dương, khuyến khích 
sản xuất bao bì nhựa tái chế và phân huỷ sinh học.  

Thông tư số 25/2019/TT-
BTNMT quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Nghị 
định số 40/2019/ND-CP 

Bộ 2019 Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15//02/2020.  

Thông tư gồm 7 chương, 40 điều và 6 phụ lục quy định 
chi tiết nội dung về bảo vệ môi trường trong hoạt động 
nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; quy định 
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về danh mục các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi 
trường.   

Thông tư số 08/2018/TT-
BTNMT (kèm theo Quyết 
định số 73/2014/QD-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ) 
 
 

Bộ 2018 Phế liệu sắt, thép và giấy thuộc danh mục phế liệu nhập 
khẩu để sản xuất là mặt hàng không an toàn (nhập khẩu 
nhóm 2) do MoNRE quản lý  

The following three national technical regulations are 
promulgated together with this Circular, including: 

- QCVN 31:2018/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập 
khẩu làm nguyên liệu sản xuất  

- QCVN 32:2018/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu 
làm nguyên liệu sản xuất  

- QCVN 33:2018/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu 
làm nguyên liệu sản xuất  

Thông tư số 31/2016/TT-
BTNMT  
 

Bộ 2016 Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, 
dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ  

Thông tư số 41/2015/TT-
BTNMT ngày 9/9/2015 do 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
ban hành về bảo vệ môi 
trường trong nhập khẩu phế 
liệu làm nguyên liệu sản xuất   

Bộ 2015 Theo thông từ này, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải trình 
Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường, kết quả 
lấy mẫu do tổ chức chứng nhận phù hợp có tên trong 
danh sách đã được MONRE chỉ định và giấy xác nhận 
đạt yêu cầu chất lượng (nhỏ hơn 2% tạp chất, độ ẩm dưới 
20%)   

Thông tư quy định về: 

- Xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong 
nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (giấy 
xác nhận);  

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường trong kiểm tra, thông 
quan phế liệu nhập khẩu: quy định về thuế nhập 
khẩu có trách nhiệm kiểm tra thực tế hàng hoá  

- Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

QCVN 32:2018/BTNMT 
ban hành theo Thông tư số 
08/2018 / TT-BTNMT 

Bộ 2018 Việt Nam cấm nhập khẩu nhựa từ đồ điện tử đã qua sử 
dụng (31/10/2018). Theo thông tin từ Bộ Tài nuyên và 
Môi trường, Việt Nam bắt đầu áp dụng quy chuẩn kỹ 
thuật môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất từ ngày 29/10/2018.  

Theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 32: 2018/BTNMT 
ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-
BTNMT, chỉ một số loại phế liệu nhựa được phép nhập 
khẩu. Các loại chất thải nhựa khi nhập khẩu về Việt Nam 
phải đáp ứng các yêu cầu về phân loại và làm sạch.  
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Công văn số 8170/BTC – 
CST do Bộ Tài chính ban 
hành ngày 15/6/2016  

Bộ 2016 Quy định miễn thuế xuất nhập khẩu đối với nhựa tái chế 
từ chất thải nguy hại. 

 

Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã 
xác định các định hướng rõ ràng liên quan đến chất thải bao bì. Những mục tiêu này được thể 
hiện trong Bảng 3.  

 

Bảng 3: Các mục tiêu liên quan đến 3R và chất thải bao bì trong Chiến lược quốc gia về 
quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050  

Mục tiêu Đến năm 2020 Đến năm 2025 

Tỷ lệ thu gom chất thải sinh hoạt  90% 100% 

Tỷ lệ tái chế chất thải sinh hoạt  85% 90% 

Giảm thiểu tỷ lệ sử dụng túi ni lông trong siêu thị, so với năm 2010  65% 85% 

Tỷ lệ đô thị thực hiện phân loại rác tại nguồn và cơ sở tái chế   80% 100% 

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn của các hộ gia đình ở khu vực nông thôn  70% 90% 

Thu gom chất thải rắn làng nghề  80% 100% 

 

Trong năm 2015, Quyết định Số 16/2015/QĐ-TTg Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ 
được ban hành và có hiệu lực. Đây là Quyết định đầu tiên về Trâch nhiệm mở rộng của Nhà sản 
xuất (EPR) và nhằm quy định việc thu hồi ắc quy và pin, Rác thải thiết bị điện và điện tử (WEEE), 
các phương tiện  giao thông và lốp xe đã qua sử dụng. Tuy nhiên, quy định quá thiếu cụ thể và 
không chỉ rõ một hệ thống về cách thức tổ chức và cung cấp tài chính cho việc thu hồi. Vì lý do 
này, Quyết định này trên thực tế không có hiệu lực nào đáng kể. 

Hơn nữa, các Quyết định khác nhau của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể xây dựng 
những khu xử lý chất thải cũng như phát triển công tác quản lý chất thải cho các khu vực khác 
nhau đã được ban hành.  

Ngoài các luật và nghị quyết ở cấp cao hơn, thì còn có một bộ quy tắc và quy chuẩn kỹ thuật cũng 
như các quy định do Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền đưa ra cho một khu vực cụ thể áp dụng, ví 
dụ: Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 6705-2000 – phân loại chất thải nguy hại.  

2.1.1.4 Các hoạt động của Việt Nam nhằm giảm thiểu chất thải nhựa  
Vào tháng 10 năm 2017, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu 24 loại chất thải rắn, bao gồm nhựa, vải 
dệt và giấy chưa được phân loại [WRRA, 2018]. Lệnh cấm này dẫn đến việc nhập khẩu chất thải 
nhựa vào Việt Nam gia tăng mạnh mẽ. Con số này đã tăng từ 18.548 tấn năm 2016 lên 90.839 tấn 
năm 2017 và 157.880 tấn từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2018 [MONRE, 2018]. Với hệ quả này, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập 
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khẩu chất thải [PM, 2018]. Sau khi Chính phủ Việt Nam thực hiện các biện pháp quyết liệt để hạn 
chế việc nhập khẩu trái phép chất thải vào tháng 7 năm 2018, tỷ lệ nhập khẩu đã giảm xuống còn 
7.500 tấn mỗi tháng. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ nhập khẩu đã tăng trở lại lên 16.000 tấn mỗi tháng 
[Greenpeace, 2019]. Dữ liệu của cơ quan hải quan cho thấy, tính đến tháng 2 năm 2019, gần 
21.600 container phế liệu thu giữ không được xử lý tại các cảng của Việt Nam, 44% trong số đó 
đã tồn đọng hơn ba tháng [VNExpress, 2019]. Vào tháng 4 năm 2019, Chính phủ Việt Nam tuyên 
bố rằng việc nhập khẩu chất thải sẽ bị cấm hoàn toàn vào năm 2025. Tuy nhiên, Nghị quyết cũng  
tác động đến ngành công nghiệp tái chế của Việt Nam (xem chương 2.1.2.2). 

Việt Nam cũng đã xác định tỷ lệ tiêu thụ nhựa cao và cơ sở hạ tầng xử lý còn thiếu là những vấn 
đề lớn đối với đất nước. Theo Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam cần phấn đấu đến năm 2021 ở các 
cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng nhựa dùng một lần. Thủ tướng cũng yêu cầu 
MoNRE rà soát lại chính sách hạn chế chất thải nhựa và tập hợp các nhà máy tái chế nhựa nhỏ lẻ 
vào trong các khu công nghiệp. Hơn nữa, Việt Nam nên hạn chế nhập khẩu và sản xuất túi nhựa, 
hướng tới việc chấm dứt sử dụng chúng [VNExpress, 2019a]. 

Theo Thanh et al. [2011], lượng rác thải nhựa trung bình ở thành phố Cần Thơ  là 17.24 g/người 
mỗi ngày, trong đó bao bì nhựa và hộp nhựa chiếm chủ yếu với 95,64%. Thành phần chính là túi 
nhựa mua sắm, chiếm  45.72% tổng lượng chất thải nhựa [Thanh et al., 2011]. Ước tính có hơn 
30 tỷ túi ni lông được sử dụng tại Việt Nam mỗi năm. 17% số túi đã được tái sử dụng, số còn lại 
trở thành rác thải sau khi sử dụng một lần [MONRE, 2012]. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 
phát sinh trung bình 80 tấn rác thải nhựa mỗi ngày. Túi ni lông chiếm từ 7% đến 8% lượng rác 
thải ở Hà Nội và 10% ở thành phố Hồ Chí Minh [MONRE, 2017]. Do đó, túi ni lông hiện bị áp 
thuế là VND 50,000/ kg tại Việt Nam theo Luật Thuế bảo vệ môi trường, mặc dù túi ni lông thân 
thiện với môi trường được miễn thuế. Đến năm 2018, có 43 sản phẩm của 38 công ty được Bộ 
Tài nguyên và Môi trường (MoNRE) cấp giấy chứng nhận.  

Ngày 4 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1746/QD-TTg về 
việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, 
với các nội dung sau đây:  

› mục tiêu chung nhằm giảm thiểu chất thải nhựa  
› mục tiêu cụ thể đến năm 2025:  

o giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương  
o thu gom 50% ngư cụ khai thác thuỷ sản bị mất hoặc bị vứt bỏ  
o không sử dụng mặt hàng nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân huỷ ở 80% 

các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch 
khác ven biển; 

o bảo đảm tối thiểu một năm hai lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch 
các bãi tắm biển trên toàn quốc  

o phấn đấu 80% các khu bảo tồn biển không còn rác thải nhựa  
o thực hiện quan trắc định kỳ hiện trạng rác thải nhựa đại dương  

› mục tiêu cụ thể đến năm 2030: 
o giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương 
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o thu gom 100% ngư cụ khai thác thuỷ sản bị mất hoặc bị vứt bỏ, chấm dứt việc thải 
bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển  

o 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du 
lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó 
phân huỷ  

o phấn đấu 100% các khu bảo tồn biển không còn rác thải nhựa  
o thực hiện quan trắc định kỳ hiện trạng rác thải nhựa đại dương 

Các mục tiêu này đạt được thông qua các nhóm biện pháp sau: 

1. Giáo dục và thay đổi hành vi, ứng xử với các mặt hàng nhựa và rác thải nhựa đại dương  
2. Thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa từ các hoạt động 
ở khu vực ven biển và trên biển  

3. Kiểm soát rác thải nhựa tại nguồn  
4. Hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử 

lý rác thải nhựa đại dương  
5. Điều tra, khảo sát, rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý rác thải nhựa đại dương 
đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.  

Các hoạt động khác trong nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa trong những năm gần đây như sau: 

› Năm 2017, Việt Nam chính thức gia nhập danh sách 127 quốc gia thông qua Nghị quyết 
Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc về chất 
thải nhựa và hạt vi nhựa biển.  

› Năm 2018, tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 tổ chức tại Canada, Thủ tướng Chính phủ đã cam 
kết hành động và kêu gọi hợp tác toàn cầu trong việc giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên 
biển.   

› Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào toàn quốc chống rác thải nhựa, 
nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân đã có những hành động thiết 
thực, ý nghĩa và hiệu quả nhằm ngăn chặn, giảm thiểu rác thải nhựa.  

› Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33 / CT-TTg về việc tăng cường 
giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế và xử lý chất thải nhựa. Đồng thời, tiếp tục lan toả 
các mô hình thực hành “Nói không với chất thải nhựa” trong cộng đồng. 

2.1.2 Hệ thống quản lý chất thải  

2.1.2.1 Thu gom  
Việc thu gom chất thải tại Việt Nam chưa được tổ chức thống nhất và hiệu quả của công tác này 
rất khác nhau. Tuy nhiên, một sơ đồ cơ bản có thể xác định được thời điểm bắt đầu của chuỗi xử 
lý. Nó bao gồm thu gom, tập kết rác thải từ các hộ gia đình, cơ sở thương mại nhỏ và công việc 
dọn dẹp một cách thủ công trên đường phố của những người quét dọn (thường được gọi là “công 
nhân vệ sinh môi trường”) bằng những chiếc xe đẩy rất đơn giản. Với những chiếc xe đẩy này, 
những người công nhân vệ sinh môi trường di chuyển đến khắp các ngõ ngách, phố xá thuộc khu 
vực thu gom được phân công để thu gom rác thải của các hộ dân. Xe thường được đẩy bằng tay, 
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đôi khi khung xe đạp hoặc xe gắn máy được dùng để thay thế cho kết cấu phụ. Khi đưa chất thải 
vào xe đẩy, công nhân vệ sinh sẽ lấy ra các vật liệu có giá trị từ chất thải, tuỳ thuộc mối quan tâm 
của họ và cho vào những túi hoặc thùng mang theo. Tại các điểm cố định, chất thải đã thu gom 
được bàn giao để xử lý tiếp (xem Hình 1). Trong trường hợp vật liệu có giá trị thì đây là những 
người trung gian hoặc bên thu mua trung gian (cửa hàng phế liệu); đối với các loại chất thải khác, 
thì được trung chuyển đến các điểm có các phương tiện thu gom khối lượng lớn. 

 

 
Hình 1:  Hiện trạng thu gom chất thải điển hình tại Việt Nam: Chuyển rác từ các phương 

tiện thu gom rác (xe đẩy và xe có động cơ) sang xe tải thu gom để vận chuyển đến 
bãi chôn lấp (Nguồn: Joerg Wagner) 

Hệ thống “chính thức” này được hỗ trợ bởi người thu gom và người mua, những người này cũng 
đến khu vực thu gom trên cơ sở thương mại và thu gom hoặc yêu cầu một loại phế liệu cụ thể từ 
các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh thương mại. Chất lượng của việc thu gom khác nhau tuỳ 
thuộc vào số lượng công nhân vệ sinh tại các khu vực thu gom và tần suất xuất hiện của những 
người thu gom bổ sung. Nó có thể mang lại hiệu quả rất cao, bao gồm tỷ lệ phân tách và phân loại 
các loại vật liệu khác nhau trước khi chôn lấp, tuy nhiên cũng có thể đạt ở mức rất thấp. Đặc biệt 
là ở các vùng nông thôn, trường hợp thứ hai thường xảy ra, nơi rác thải đôi khi vẫn không được 
thu gom trên mặt đường của các con phố hoặc tích tụ ở những nơi không bao giờ được nhặt hoặc 
thu gom lại và có thể bị phân huỷ hoặc rửa trôi. Đối với những khu vực “kém hấp dẫn”, những 
người công nhân vệ sinh làm sạch đường phố hiện đang bị thiếu [Viet NamNet Bridge, 2017]. 
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Ngoài ra, do các thiết bị cơ giới có thùng chứa rác và khả năng tiếp cận vào nhiều khu vực sinh 
sống không cho phép,  nên phương án xử lý này là phương án duy nhất và không thể thiếu trong 
thời điểm hiện nay. 

Liên quan đến khu vực thu gom chất thải, thông tin hiện có của Việt Nam cho thấy đang trong giai 
đoạn tiến triển ổn định. Khu vực dân cư thành thị được cho là đạt tỷ lệ thu gom khoảng 85%, 
trong khi ở khu vực nông thôn con số này chỉ tăng từ khoảng 30% lên khoảng 50%. Ở những khu 
vực không tổ chức/cung cấp dịch vụ thu gom chất thải hoặc các dịch vụ khác, người dân tự xử lý 
rác thải của mình thông qua hoạt động đốt ngoài trời, xây dựng các bãi rác để đổ lẫn lộn các loại 
rác và đổ xuống sông, chỗ trũng hoặc rãnh thoát nước. Hầu hết các gia đình Việt Nam có thói 
quen phân loại rác có thể thu hồi như: nhựa, giấy, kim loại để bán cho những người đồng nát. 
Nhờ hệ thống thu gom này, các vật liệu tái chế được thu gom riêng biệt và chuyển đến các làng 
nghề tái chế.  Người ta ước tính rằng khoảng từ 8-12% khối lượng chất thải sinh hoạt thu gom đã 
được tái chế theo hình thức này [MONRE, 2011].  

Khi mức độ đô thị hoá và hiện đại hoá trong kết cấu đô thị ngày càng gia tăng, tần suất sử dụng 
các thùng chứa rác lớn và thiết bị cơ giới bán tự động để thu gom rác thải cũng đang tăng dần. 
Tuy nhiên, ở đây cũng vậy, tất cả chất thải được thu gom dưới dạng hỗn hợp. Việc thu gom các 
vật liệu có thể tái chế vẫn diễn ra theo hình thức riêng bởi những người thu gom hoạt động độc 
lập và người lượm rác lấy vật liệu có thể bán lại nhằm đảm bảo sự tồn tại của họ.   

Trong khu vực kinh doanh thương mại hiện đại và chung cư với toà nhà nhiều tầng ở những 
thành phố lớn, các giải pháp xử lý đặc biệt được sử dụng, bao gồm việc lắp đặt các máng đổ rác 
và thùng ép rác. Với sáng kiến đổi mới trong không gian công cộng, 30 thùng rác “thông minh” 
đầu tiên đã được công ty lốp xe Bridgestone lắp đặt và đưa vào sử dụng vào tháng 4 năm 2017 
trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh [Nhan Dan Online, 2017]. Những hệ thống 
thùng rác này được quảng bá là thùng tái chế, với nhiều chức năng bao gồm khả năng phân loại 
rác, chiếu sáng đường phố, sử dụng như một trạm sạc điện thoại thông minh và để phủ xanh đô 
thị. Tuy nhiên, về nguyên tắc, đây là những thùng rác  được thiết kế để chứa hai ngăn rác, có phần 
mở rộng của khối kết cấu cho các chức năng khác nhau. Do đó, ý tưởng này không chỉ là một cuộc 
cách mạng trong công tác thu gom chất thải mà còn là một nền tảng của quảng cáo và giáo dục. 
Sau cùng, hệ thống cung cấp hoạt động thu gom riêng biệt các vật liệu tái chế khô và ướt hoặc 
chất thải tồn lưu, vì vậy tạo điều kiện cho các dòng chất thải được xử lý dễ dàng hơn. Ngoài ra, 
thành phố Hồ Chí Minh thông báo sẽ thu mua thêm ít nhất 70 thùng rác loại này cho các quận nội 
thành – ít nhất 50 thùng rác trong số đó đã được lắp đặt tại khu vực nội thành Đà Nẵng. Các tỉnh, 
thành phố khác ở miền Bắc cũng đã được nhà tài trợ Bridgestone Việt Nam cam kết cung cấp 
những thùng rác như vậy. [Viet Nam Economic Times, 2017]. 

Hoạt động thu gom và xử lý chất thải ở TPHCM hiện do các công ty tư nhân (70%) và nhà nước 
(30%) thực hiện [HCMC DONRE, 2014]. Tại Việt Nam, trước đây, các dịch vụ quản lý chất thải 
không nhất thiết phải đấu thầu mà thường chỉ được chuyển cho một đơn vị cung cấp dịch vụ theo 
đặt hàng. Đặc biệt, mỗi thành phố lớn thường có một tổ chức thành phố hoặc đơn vị công ty của 
riêng mình làm nhiệm vụ vệ sinh đô thị. (Công ty môi trường đô thị – URENCO), từ trước đến 
nay được giao phần lớn nhiệm vụ xử lý chất thải. Hà Nội chỉ quyết định chấm dứt hoạt động 
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chuyển dịch vụ theo đặt hàng vào năm 2017  và trong tương lai sẽ quyết định trao những dịch vụ 
này theo phương thức đấu thầu cạnh tranh [Viet NamNet Bridge, 2017]. 

Hiện nay, ở Việt Nam, hầu hết chất thải sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn phát sinh (chủ 
yếu là các hộ gia đình hoặc nhà hàng) và được thu gom và vận chuyển đến các bãi chôn lấp và khu 
xử lý. Vì vậy, nhiều loại chất thải nguy hại bị đổ lẫn với chất thải sinh hoạt để xử lý, có thể gây ảnh 
hưởng đến môi trường và sức khoẻ con người. Lượng rác thải (vô cơ, hữu cơ, chất thải có thể 
hoặc không thể tái chế, tái sử dụng) là rất lớn, gây áp lực lên cơ sở hạ tầng thu gom, vận chuyển 
và xử lý, đặc biệt là tại các bãi chôn lấp.  

Do đó, dự thảo luật quy định phân loại chất thải sinh hoạt thành ba loại khác nhau (chất thải có 
thể tái chế và tái sử dụng; chất thải thực phẩm; các loại chất thải khác). Hiện nay, Uỷ ban nhân 
dân các tỉnh có quyền quyết định phân loại cụ thể đối với chất thải sinh hoạt tuỳ theo điều kiện 
kinh tế - xã hội của từng địa phương. 

2.1.2.2 Phân loại và tái chế  
Quản lý chất thải sinh hoạt dựa trên mô hình kinh tế tuần hoàn đòi hỏi chất thải phải được phân 
loại tại nguồn, điều này trước đây chưa từng được thực hiện ở Việt Nam. Chất thải đô thị vẫn bao 
gồm hỗn hợp nhiều loại khác nhau, thậm chí có cả chất thải nguy hại. 

Phạm vi của các chủ thể tham gia giải quyết vấn đề phế liệu, buôn bán vật liệu có thể tái chế từ 
chất thải hoặc sử dụng chúng ở Việt Nam là rất rộng và khó khảo sát. Tương tự như vậy, nhiều 
công ty tuyên bố rằng họ có thể sản xuất hoặc cung cấp công nghệ hoặc tập hợp để thu gom và xử 
lý chất thải. Ngoài ra, sự phân tách đáng kể trong khu vực thương mại của Việt Nam và các hoạt 
động kinh doanh phi chính thức gây khó khăn cho việc nghiên cứu và thực hiện các cuộc điều tra 
tương ứng. Rõ ràng là không có cơ quan đăng ký trực thuộc trung ương để hài hoà công tác quản 
lý chất thải của các công ty và đơn vị kinh doanh được cấp phép hoặc đang hoạt động. Mặc dù, 
các thành phố đăng ký từng chủ thể của địa phương trong việc quản lý chất thải, nhưng số lượng 
công ty thực sự hoạt động tương đối khác nhau. Năm 2005, số liệu đã chỉ ra rằng có 95 công ty 
quản lý chất thải chính thức trên toàn quốc, trong đó chỉ có hai công ty tư nhân cung cấp dịch vụ 
[Thi, 2016]. 

Trên thực tế, hầu hết các thành phố lớn hiện nay đã thành lập một đơn vị điều hành các nhiệm 
vụ về vệ sinh và xử lý chất thải hoặc sở môi trường để thuê hoặc uỷ thác cho một số người và bên 
cung cấp dịch vụ thực hiện các nhiệm vụ xử lý và làm sạch thành phố. Tuy nhiên, thường có một 
nhóm các cá nhân hoặc công ty tư nhân chuyển dịch vụ quản lý chất thải cho bên thứ ba hoặc 
được các công ty, tổ chức hoặc những đơn vị trực thuộc thành phố ràng buộc theo hợp đồng. Các 
bên cung cấp dịch vụ quản lý chất thải của thành phố và tư nhân đều hoạt động trong tất cả các 
lĩnh vực của chất thải. Ví dụ, đối với chất thải nguy hại, hơn 74% các công ty liên quan ký hợp 
đồng với công ty được cấp phép xử lý – thuộc nhà nước hoặc tư nhân để xử lý chất thải theo quy 
định của pháp luật [Thi, 2016]. 

Trong khi ở một số nơi, hoạt động thu gom chất thải hoàn toàn nẳm trong tay các thành phố trực 
thuộc Trung ương, thì những khu vực khác hiện đang giao cho bộ phận tư nhân hoặc để một số 
hoạt động trong lĩnh vực quản lý chất thải cho một tổ chức tương đối độc lập (ví dụ bàn giao chất 



Nghiên cứu đánh giá cơ chế trách nhiệm mở rộng 
của nhà sản xuất đối với chất thải bao bì tại Việt Nam 

Tháng 11, 2020  Trang 20 trong 142 
 

thải thực phẩm để làm thức ăn chăn nuôi và phân loại vật liệu tái chế tại bãi chôn lấp). Đặc biệt, 
ở các thành phố lớn, sự tham gia chính thức của các bên tư nhân cung cấp dịch vụ xử lý chất thải 
hoặc phân chia một phần dịch vụ được giao cho họ, đã tăng lên đáng kể so với những năm trước. 
Trong tổng số 24 quận nội thành của thành phố Hồ Chí Minh, các công ty tư nhân đã ký hợp đồng 
với 22 quận để thu gom chất thải sinh hoạt và thương mại, những dịch vụ còn lại do Công ty Môi 
trường TPHCM (CITENCO) phối hợp với một hợp tác xã để cung cấp [Wagner & Trần, 2018]. 

Các công ty quản lý chất thải trực thuộc thành phố hoặc sở môi trường được giao nhiệm vụ quản 
lý chất thải thường hoạt động tại Việt Nam dưới tên gọi là URENCO (Công ty Môi trường đô thị), 
với sự hỗ trợ tương ứng theo vùng và địa phương. Theo hình thức này, có thể dễ dàng tìm thấy 
trên Internet các bài trình bày hoặc chi tiết liên hệ, xem ví dụ  

› Công ty TNHH Môi trường Đô thị Hà Nội (http://urenco.com.vn/en) 
› Công ty Môi trường Đô thị TPHCM HCM - Citenco (http://www.citenco.com.vn/) 
› Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (www.moitruongdothidanang.com.vn) 
› Công ty Môi trường Đô thị Hải Phòng (http://urencohp.com.vn/) 
› URENCO 11 Đại Đồng (http://www.urencodaidong.com.vn/) 

Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam (Viet Nam Waste Solutions, Inc.) chắc chắn 
là công ty tư nhân quản lý chất thải nổi tiếng nhất tại Việt Nam và có lẽ là công ty tư nhân quản lý 
chất thải lớn nhất với khối lượng xử lý theo hợp đồng trên cả nước. Công ty hoạt động chủ yếu ở 
khu vực trung tâm thành phố HCM cho đến nay, cơ bản vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Đa 
Phước (DPIWMF). Công ty cũng đã trúng thầu phát triển khu liên hợp quản lý chất thải quy mô 
lớn trong tương lai tại Tân Thành, Thủ Thừa, tỉnh Long An.  

Chỉ một phần nhỏ trong tổng số lượng chất thải được đốt trong lò hoặc làm phân compost. Mặc 
dù việc tạo ra năng lượng từ chất thải đang ngày càng được thúc đẩy, tuy nhiên vẫn chưa có những 
tiến triển đáng kể nào theo hướng này. Ngay cả trường hợp về chất thải y tế, trong đó có tới 300 
tấn được phát sinh mỗi ngày và ít nhất một phần sáu trong số đó được cho là chứa các vật liệu 
nguy hại và lây nhiễm, tuy nhiên, công tác xử lý trong các lò đốt đạt tiêu chuẩn hiện đại thường 
vẫn chưa được đảm bảo. Thay vào đó, các hệ thống đốt vận hành bằng tay, áp dụng thiết kế đơn 
giản vẫn được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện [VEA, 2013].  

Ủ phân hỗn hợp compost đã được sử dụng từ lâu ở Việt Nam như một phương pháp xử lý chất 
thải sinh hoạt. Mặc dù những vấn đề về khả năng bán ra thị trường của phân compost đã được 
biết đến, nhưng giải pháp này vẫn được theo đuổi đến nay và việc đầu tư vào công suất nhà máy 
mới cho loại này đã được thực hiện [Viet NamNet Bridge, 2018a]. 

Đồng thời, việc xây dựng và vận hành các trung tâm xử lý chất thải đầu tiên với quy mô lớn hơn 
cũng đã bắt đầu được triển khai ở Việt Nam. Các phần có giá trị được phân loại, đặc biệt là từ 
chất thải thương mại và chợ. Tuy nhiên, đối với chất thải hỗn hợp, các trung tâm này cho đến nay 
chỉ thực hiện các bước tiền xử lý đơn giản dưới hình thức chọn nguyên liệu thô, ủ phân hoặc cố 
định (đông đặc bằng các chất kết dính). Phần lớn, các trung tâm xử lý chất thải được liên kết trực 
tiếp với bãi chôn lấp, nơi tập trung chính vào quá trình xử lý.  



Nghiên cứu đánh giá cơ chế trách nhiệm mở rộng 
của nhà sản xuất đối với chất thải bao bì tại Việt Nam 

Tháng 11, 2020  Trang 21 trong 142 
 

Việt Nam có khả năng tái chế hầu hết tất cả các thành phần có giá trị của chất thải, một phần được 
tái chế bằng các giải pháp rất đơn giản và được hình thành riêng. Do đó, phạm vi các phương án 
tái chế là toàn diện nhưng thường không được tổ chức và thiết kế chính thức cho các dòng chất 
thải có khối lượng lớn hơn. Những nhân tố trong lĩnh vực tái chế là khu vực tư nhân và khu vực 
được tổ chức phi chính thức. Một số phần nhỏ có thể tái chế từ chất thải sinh hoạt được các hộ 
gia đình và người thu gom rác phân loại để bán cho làng nghề tái chế. Vì mục đích này mà chất 
thải rắn có thể tái chế liên tục được phân loại từ dòng chất thải dọc theo chuỗi xử lý, bắt đầu từ 
điểm xuất phát thông qua các điểm thu gom, đến các điểm xử lý cuối cùng.  

Hình 2 cho thấy dòng vật liệu nhựa ở Việt Nam dưới điều kiện ở khu vực đô thị. Khu vực nông 
thôn không có hệ thống thu gom chất thải có tổ chức trong hầu hết các trường hợp. Các vật liệu 
có thể tái chế được thu gom nhiều nhất bởi khu vực phi chính thức.  

 
Hình 2: Tổng quát về dòng vật liệu nhựa ở khu vực đô thị [P4G, 2019] 

 

Các hoạt động hoặc cam kết của từng công ty lớn được biết đến trong việc phân đoạn riêng lẻ về 
chất thải. Trong một số trường hợp, đây là những công ty trước đây không chuyên về quản lý chất 
thải, nhưng thay vào đó họ đang cố gắng đảm bảo một số dịch vụ môi trường nhất định như một 
nghề phụ hoặc là chỗ dựa chủ yếu về kinh tế.  

2.1.2.3 Quản lý chất thải theo cách không chính thức  
Không thể tổng hợp danh sách đại diện các công ty tư nhân tham gia vào công tác thu gom và xử 
lý vật liệu tái chế, cũng như các loại chất thải khác. Điều này là do chúng có quy mô nhỏ. Một số 
cơ sở hoặc các khu công nghiệp và thương mại dưới dạng “làng nghề thủ công” được biết đến 
chuyên về các hoạt động tái chế chất thải. Trước đây, bao gồm các khu làng nghề Minh Khai (Hưng 
Yên), Đa Hội, Văn Môn, Phong Khê (Bắc Ninh) hoặc thuộc tỉnh Hải Dương. Các số liệu chính thức 
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về thị phần của khu vực phi chính thức này hầu như không có. Năm 2003, các làng nghề ở phía 
Bắc đã tái chế khoảng 52.000 tấn giấy đã qua sử dụng, 25.000 tấn nhựa và 735.000 tấn phế liệu 
kim loại [VEA (2013a)]. Riêng tại Hà Nội, số lượng người thu gom rác phi chính thức được ước 
tính vào khoảng 6.000 người vào năm 1997 [BMU, 2009]. 

Mặc dù luật pháp của Việt Nam đang theo đuổi những mục tiêu về quản lý tái chế và bao gồm các 
mục tiêu thu gom và tái chế tương ứng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thu gom và chôn lấp hỗn hợp 
chất thải sinh hoạt vẫn là chủ yếu. Khu vực phi chính thức cho đến nay vẫn là chủ thể quan trọng 
nhất trong lĩnh vực tái chế chất thải sinh hoạt, thông qua hoạt động thu gom và phân loại có mục 
đích các vật liệu có thể tái chế, sau đó chế biến hoặc bán lại cho các công ty công nghiệp. Hoạt 
động của những người thu gom phi chính thức vật liệu tái chế và sự quan tâm của công nhân vệ 
sinh môi trường thường xuyên được thuê để kiếm thêm thu nhập sẽ đảm bảo rằng vật liệu tái chế 
có thể được phân loại một phần trong quá trình thu gom chất thải. 

Do các hoạt động tái chế vẫn đem lại sinh kế cho người dân theo những cách đơn giản nhất, chính 
vì vậy, nhu cầu ở Việt Nam đối với nhiều nhóm vật liệu có trong chất thải vẫn có mặc dù ở mức 
độ rất khác nhau. Tái chế nhựa vì vậy luôn là một hoạt động có giá trị tại Việt Nam và chắc chắn 
cũng là một trong những nhóm vật liệu có tầm quan trọng về kinh tế, nhu cầu cũng như triển vọng 
doanh thu tăng đều. Mặc dù vậy, nhựa cho đến nay hầu như không được thu gom một cách có 
mục đích, ít nhất là trong bối cảnh xử lý chất thải một cách chính thức và có tổ chức. Thay vào đó, 
nhiều người thu gom và người mua quy mô nhỏ đang tham gia vào thu gom khối lượng chất thải 
nhựa phát sinh từ hoạt động thương mại và công nghiệp nói riêng, sau đó họ bán cho nhà buôn 
và các công ty tái chế. Quy trình tương tự đối với các vật liệu khác, với hỗn hợp vật liệu được 
phân loại một lần nữa ở giai đoạn trung gian, đôi khi ngay cả trong cửa sau, và tập hợp lại thành 
các lô với giá trị thị trường khác nhau (ví dụ: phân loại theo từng loại nhựa). Các khu công nghiệp 
hộ gia đình nhỏ chuyên sản xuất nguyên liệu thô (làng nghề) tiếp tục là nguồn nhu cầu chính ở 
Việt Nam. Tuy nhiên, chính những khu vực này thường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
mà cho đến nay hầu như không bị xử phạt. Trọng tâm ở đây là việc xả thải chưa được xử lý, làm 
sạch trước khi đổ vào nguồn nước, bùn và tồn lưu chất thải khác. Vấn đề này càng trở nên trầm 
trọng hơn do các hoạt động trung gian, trong đó nhựa nhập khẩu để thu hồi được chế biến trong 
nước chỉ để tái xuất, đôi khi dưới điều kiện không phù hợp.  

Làng nghề không phải là đối tượng được quy định đặc biệt trong luật pháp. Các hoạt động phi 
chính thức sử dụng công nghệ lạc hậu. Họ chủ yếu xử lý chất thải sinh hoạt chưa được phân loại 
và bị nhiễm bẩn nặng. Điều này dẫn đến sản phẩm tái chế kém chất lượng và hiệu quả thấp.  

Một nghiên cứu điển hình về hoạt động tái chế phi chính thức ở làng nghề Minh Khai có thể được 
tìm thấy trong Thang et al. [2020]: 

 

NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG: Tái chế nhựa không chính thức tại Làng nghề Minh Khai  

Toạ lạc tại thị trấn Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, làng nghề Minh Khai được ra đời từ năm 1980. Khởi đầu từ một số 
ít hộ gia đình đứng ra thực hiện các hoạt động tái chế nhựa ( Hình 3). Hiện nay, số hộ gia đình tham gia vào hoạt 
động này là 1.236 hộ với công suất tái chế khoảng 1.000 tấn nhựa tái chế mỗi ngày. Thành phẩm chính là hạt nhựa, 
túi ni lông và đồ gia dụng  [UNIDO, 2018]. Các vật liệu có thể tái chế bao gồm cả phế liệu trong nước (≈30%) và phế 
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liệu nhập khẩu (≈70%). Do lệnh cấm nhập khẩu phế liệu của Trung Quốc từ năm 2017 dẫn đến tỷ lệ nhập khẩu phế 
liệu vào Việt Nam đã tăng mạnh trong năm 2018. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ Việt Nam siết chặt công tác kiểm 
soát đối với phế liệu nhập khẩu vào tháng 9/2018 thì làng nghề này đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nguyên liệu 
để tái chế.  
Công nghệ tái chế bao gồm ba quy trình: (1) rửa và cắt nhựa phế liệu thành các mảnh nhỏ; (2) xử lý nhiệt; và (3) sản 
xuất thành các hạt nhỏ. Trang thiết bị thường lạc hậu và thô sơ. Không được kiểm soát về nước thải và khí thải.  
Mặc dù, hoạt động tái chế mang lại lợi ích kinh tế cho làng nghề, tuy nhiên chúng cũng ảnh hưởng tiêu cực đến môi 
trường và sức khoẻ con người [Hoang, 2018; Tham. Huong. Phuong, & Trinh, 2018]. Từ năm 2003, làng nghề Minh 
Khai được xếp  vào 1 trong 439 “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cả nước [PM, 2003]. Tuy 
nhiên, nơi này vẫn chưa được xử lý làm sạch triệt để [Huong, 2018]. Ngoài những vấn đề về nước thải và mùi hôi 
khét, thì chất thải rắn vẫn là vấn đề nghiêm trọng nhất.  
Phần phế liệu không được tái chế có thể chiếm tới 30% tổng lượng chất thải tái chế được tích tụ trong các làng. Ước 
tính khoảng 60 đến 65 tấn/ngày được tích tụ. Hơn 10.000 tấn chất thải rắn từ hoạt động thu mua và tái chế phế liệu 
nhựa được đổ tại các bãi đất trống (Hình 4) và/hoặc dọc vỉa hè, lối đi [Thang & Hanh, trao đổi với chính quyền làng 
nghề Minh Khai, ngày 26 tháng 2 năm 2019}. Ngoài ra, khoảng 7,000 m3 nước thải được xả trực tiếp ra môi trường 
mỗi ngày. Một số chất ô nhiễm được quan trắc thấy trong môi trường không khí ngoài trời ở làng, bao gồm SO2 và 
NO2 [MONRE, 2014]. Ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng khiến người dân trong làng mắc các bệnh liên quan đến 
hệ hô hấp, tiêu hoá, da, họng và mặt [Huong, 2018; Trung, Mahanty, & Van, 2012]. 60% các trường hợp là bệnh lý 
đường hô hấp.  

 

 

Hình 3: Công nghệ tái chế nhựa tại một hộ gia đình ở Làng nghề Minh Khai (Nguồn: 
Thang, 2019) 
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Hình 4: Bãi chôn lấp ngoài trời tại Làng nghề Minh Khai (Nguồn: Hanh, 2019) 

 

2.1.2.4 Xử lý chất thải  
Việt Nam đang từng bước thành công trong công tác thu gom phần lớn lượng chất thải, tuy nhiên 
sau đó hầu như chỉ được đổ vào các bãi chôn lấp, với các tiêu chuẩn về phát triển và bảo vệ môi 
trường thường không được đảm bảo. Trong khi dữ liệu cũ vẫn cho thấy có khoảng 450 hoặc 520 
bãi rác chôn lấp trên cả nước, thì gần đây 650 bãi rác như vậy đã được thống kế trong lĩnh vực 
rác thải sinh hoạt và chỉ khoảng một phần ba trong số này đáp ứng được các yêu cầu vệ sinh cơ 
bản [Wagner & Trần, 2018]. Các bãi chôn lấp có rất ít hoặc không có thiết bị an toàn kỹ thuật, 
không có kiểm soát về đăng ký số lượng được chuyển đến là phổ biến. Do đó, việc trộn lẫn các 
loại chất thải và chất thải có nguồn gốc khác nhau tại nhiều bãi chôn lấp đã trở thành thông lệ và 
số lượng thực tế ít được biết đến.  

Hoạt động của những người thu gom phi chính thức – một số người trong số họ đã mở rộng hoạt 
động thu gom sang khu vực của các bãi chôn lấp (xem Hình 5 và Hình 6) – dẫn đến tỷ lệ vật liệu 
có giá trị trong chất thải còn lại để chôn lấp là thấp. Do đó, phần trơ và phần phản ứng sinh học 
với số lượng lớn thường gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường nước và khu vực xung quanh 
do bụi và mùi. Trong một số trường hợp, nhà nước trả tiền đền bù cho những người dân sống 
gần các bãi rác [Le, 2014; Viet NamNet Bridge, 2018a]. 
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Hình 5: Việc đổ rác từ xe tải thu gom chất 
thải tại bãi chôn lấp luôn có người 
nhặt rác chờ sẵn (Nguồn: Joerg 
Wagner) 

 

Hình 6: Lưu giữ vật liệu tái chế đã được 
phân loại tại bãi rác, tỉnh Hậu 
Giang (Nguồn: Joerg Wagner) 

 

Bên cạnh những chất thải tích tụ thường có lẫn chất thải từ khu vực dân cư và các nguồn khác thì 
còn có một lượng lớn chất thải của các bãi chất thải công nghiệp. Các bãi rác này hầu hết nằm 
ngay sát các cơ sở sản xuất tương ứng. Việc chôn lấp phổ biến được phản ánh trong giả thuyết 
rằng lộ trình xử lý này cuối cùng ảnh hưởng đến hơn 80% khối lượng chất thải.  

2.1.2.5 Chuỗi giá trị tái chế  
Hình 7 cho thấy sự tăng trưởng về doanh thu trong chuỗi tái chế. Từ giai đoạn này sang giai đoạn 
khác, chất thải được phân loại, làm sạch và làm khô hiệu quả hơn (xem Hình 8). Những người 
bán buôn cắt nhỏ và nghiền nhỏ một phần nhựa trước khi giao cho công ty tái chế. Có thể thấy 
trong hình, tất cả các công đoạn đều có liên quan đến giá thành nhất định của nhựa tái chế. Ở mỗi 
giai đoạn, chất lượng của vật liệu tái chế được cải thiện và giá trị của vật liệu được tăng lên. Có 
thể thấy rõ ràng là tái chế có thể mang lại doanh thu cao hơn đáng kể so với xử lý chất thải hỗn 
hợp (xem Bảng 5). 
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Hình 7: Chuỗi giá trị tái chế của tái chế nhựa [Accelerator Lab UNDP Việt Nam (2019); 

nghiên cứu riêng (2020)] 

 

 
Hình 8: Chai nhựa PET được phân loại (Nguồn: Lê Hùng Anh) 
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P4G [2019] cho thấy sự so sánh hiệu quả và tác động đến chi phí tái chế giữa nhà máy tái chế 
có quy mô lớn và hoạt động tái chế nhựa tại các làng nghề ( 

Bảng 4). Thông lượng và độ tinh khiết cao của chất thải nhựa đã qua xử lý mang lại lợi ích trên 
mỗi tấn nhựa tái chế cao gấp ba lần so với các làng nghề.  

 

Bảng 4: So sánh hai mô hình tái chế nhựa [P4G, 2019] 

 Doanh nghiệp tái chế hợp pháp Làng nghề 

Hiệu suất phế liệu 
nhập khẩu làm nguyên 
liệu đầu vào  

98-99% là vật liệu tái chế; tạp chất chỉ 1-
2% 

Chỉ 70-75% có thể được tái chế 

Chi phí đầu tư - 2 tỷ VND 
100,000 USD 

Hoạt động tái chế  Sản xuất khô theo công nghệ tạo hạt với 
hệ thống gia nhiệt từ trường, chỉ có mùi 
nhựa PE, không có khói. Không áp dụng 
các bước rửa nên chỉ dùng nước để làm 
nguội các hạt nhựa  

Công nghệ ướt, gia nhiệt thông thường: 
phân loại – cắt, nghiền và rửa – sấy khô – 
nóng chảy và dập ép – tạo hạt  

Giá của nguyên liệu 
đầu vào 

Phế liệu trong nước là 6,000-7,000 VND 
kg  
Phế liệu nhập khẩu là  12,000-14,000 
VND/kg  

Phế liệu nhập khẩu là 12,000 VND/kg  

Chi phí vận hành: 
điện, nhân công, vận 
chuyển, v.v.  

Chiếm 10% sản lượng thu được  Chi phí phân loại (20 tấn): 12,000,000 
VND/20 tấn 
Nhân công (cho 15,5 tấn):  900 VND/kg 
Điện (cho 15,5 tấn): 600 VND/kg 
Phí vận chuyển (từ cảng đến nhà máy): 
13,000,000 VND/container 20 tấn 
Tổng cộng: 14.6% 

Sản phẩm đầu ra 20,000 - 25,000 VND/ kg 
Năng suất: 4,000 tấn/ tháng  

21,500 VND/kg 
330,000,000 VND /15.5 tấn/tháng 

Lợi nhuận gộp = (20,000 VND/ kg * 4,000,000) - 
10% chi phí vận hành – chị phí nguyên 
liệu đầu vào (3,200 tấn * 12,000,000 
VND/tấn + 800 tấn * 6,000,000 
VND/tấn) 
= 28,800,000,000 triệu VND/ tháng 
= 1,250,000 triệu USD/tháng 
= 306 USD/tấn 

= 330,000,000 VND – 240,000,000 
VND – 12,000,000 VND  – 13,000,000 
VND  - ( 900 VND/kg + 600 VND/kg) * 
15,500 kg 
=  45 VND triệu/tháng 
= 2,000 USD/tháng 
= 100 USD/tấn 

2.1.2.6 Ngược dòng – công ty sản xuất hàng tiêu dùng, công ty bao bì, ngành nhựa  
Chín công ty hàng đầu trong ngành hàng tiêu dùng và bao bì đã tập hợp lại để thành lập Liên minh 
Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21/6/2019 để 
hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. PRO Việt Nam hiện là một liên minh gồm 12 thành 
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viên (theo thông tin mới nhất, tổng số thành viên hiện nay là 18), chín thành viên trong số đó là 
các thành viên sáng lập như: Coca-Cola Việt Nam, FrieslandCampina Việt Nam, La Vie Việt Nam, 
Nestlé Việt Nam, NutiFood, Suntory PepsiCo Việt Nam, Tetra Pak, Tập đoàn TH, và URC Việt 
Nam, và ba thành viên cốt lõi là: tập đoàn Annam, FENC Polytex Việt Nam, và Saigon Coop.  

Bốn mục tiêu chính của PRO Việt Nam là 

› nâng cao nhận thức về tái chế và thu gom sau khi phân loại, 
› cải thiện hệ thống thu gom bao bì hiện nay,  
› hỗ trợ chương trình tái chế của các nhà xử lý và tái chế, và  
› hợp tác với Chính phủ trong hoạt động tái chế. 

Chương trình đối tác công tư và tự nguyện tập trung vào tạo việc làm cho các cá nhân và doanh 
nghiệp tham gia vào lĩnh vực bao bì sau khi sử dụng.  

Ngoài ra, PRO Việt Nam có kế hoạch thiết lập chương trình đối tác với các trung tâm nghiên cứu 
và trường đại học để tìm hiểu thêm các giải pháp tái chế phù hợp với môi trường dành riêng cho 
Việt Nam. 

PRO Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ thu gom và tái chế tất cả các vật liệu bao bì do các 
công ty thành viên bán ra.  

PRO Việt Nam mong muốn chủ động hỗ trợ MoNRE trong việc xử lý các vấn đề về chất thải, đặc 
biệt là xử lý các loại chất thải khó thu gom như nhựa sử dụng một lần. PRO Việt Nam dự định kết 
nối với những doanh nghiệp khác để thực hiện các hành động có trách nhiệm nhằm bảo vệ môi 
trường và giảm thiểu vấn đề chất thải nhựa.  

2.1.2.7 Khởi nghiệp và các mô hình kinh doanh mới  
Các khái niệm mới đang được nghiên cứu để thu hồi số lượng nhựa không được tái chế do chất 
lượng kém. Ví dụ, Dow Việt Nam báo cáo về những nỗ lực thành công trong việc sử dụng nhựa 
trong xây dựng đường xá. Trong một thử nghiệm thí điểm, 6,5 tấn nhựa đã được tái chế để xây 
dựng 1.4 km đường [MoNRE, 2020]. Vào ngày 19 tháng 12 năm 2020, MoNRE đã ký Biên bản 
ghi nhớ (MOU) với Dow Việt Nam, Tập đoàn SCG và Unilever Việt Nam để thúc đẩy sáng kiến 
Đối tác Công – Tư về quản lý chất thải nhựa và phát triển kinh tế tuần hoàn.  

An Phát là công ty sản xuất nhựa phân huỷ sinh học trên cơ sở từ tinh bột. Bắt đầu với túi nhựa, 
công ty đã sản xuất ống hút, cốc giấy và thìa, túi có quai, túi mua sắm, túi đựng rác, v.v.  

Các công ty FMCG lớn đã nhanh chóng nhận ra xu hướng kinh doanh bền vững. Ví dụ như, 
Uniliver đã quyết định thay thế bao bì từ nhựa nguyên sinh sang các sản phẩm nhựa tái chế từ 
năm 2019. Sunlight, Comfort, Love Beauty and Planet là ba thương hiệu lớn, sử dụng bao bì nhựa 
tái chế thân thiện hơn với môi trường. Unilever, Sunlight và Comfort đã mở các trạm nạp tại 
trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4 năm 2019.  

Chuỗi cà phê và nhà hàng (ví dụ như Trung Nguyên Legend, Mang’s Mania) cũng đã đưa ra các 
biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa và sử dụng bao bì không chứa nhựa. 
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Một số nhà bán lẻ đang cố gắng tạo ra sự khác biệt của mình so với các nhà bán lẻ khác thông qua 
việc cung cấp các sản phẩm không chứa nhựa. Những khái niệm không bao bì mà ở đó khách 
hàng mang theo hộp đựng riêng, cũng đã được đưa ra giới thiệu. Ngoài ra, một số siêu thị lớn tại 
Việt Nam đã loại bỏ toàn bộ túi ni lông để thay thế bằng bao bì nhựa sinh học hoặc các vật liệu từ 
thiên nhiên như lá chuối để làm bao bì bọc thực phẩm [Ipsos, 2019]. 

2.1.2.8 Chi phí và kinh phí cho công tác quản lý chất thải  
Kinh phí cho công tác quản lý chất thải ở Việt Nam là tương đối ít, không đáp ứng được nhu cầu 
và chưa được phân bổ đồng đều. Nguồn lực chính là từ ngân sách nhà nước với hơn 90% kinh 
phí được phân bổ cho hoạt động thu gom và vận chuyển chất thải, trong khi ngân sách cho xử lý 
chất thải là rất thấp, chủ yếu dành cho hoạt động chôn lấp.  

2.1.2.8.1 Chi phí xử lý và tiêu huỷ trong quản lý chất thải sinh hoạt  

Quyết định số 1354/QD-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2017 công bố suất vốn đầu tư xây dựng và 
mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã đưa ra định hướng chi phí xử lý và tiêu huỷ chất thải 
tại Việt Nam. Tuy nhiên, chính quyền địa phương tự đàm phán với chủ đầu tư. Do đó, chi phí có 
thể khác so với chi phí định mức. Các chi phí có xu hướng cao hơn. Ví dụ, thành phố Hồ Chí Minh 
có chi phí để làm phân compost là 475,684 VND/ tấn (VIETSTAR) hoặc 510,234 VND/ tấn (TÂM 
SINH NGHĨA) và 369,706 VND/tấn cho chôn lấp. 

Bảng 5 cho thấy định mức chi phí xử lý và tiêu huỷ chất thải sinh hoạt theo Quyết định số 
1354/QD-BXD. 

Bảng 5: Chi phí định mức cho công tác xử lý và tiêu huỷ chất thải sinh hoạt  

Công suất 
xử lý [tấn/ 

ngày] 

Chi phí xử lý [triệu VND/ tấn] 

Ủ phân compost Đốt rác Kết hợp ủ phân 
compost và đốt rác  

Chôn lấp 

Công nghệ 
nhập khẩu 

Công nghệ 
trong 
nước  

Công nghệ 
nhập khẩu 

Công nghệ 
trong 
nước 

Công nghệ 
nhập khẩu 

Công nghệ 
trong 
nước 

Có khấu hao Không khấu 
hao 

< 50   0.34 0.32   
0.14 0.13 

50 - < 100   
0.50-
0.48 0.47-0.44 

  

100 - < 
300 

0.34-
0.30 

0.30-
0.25 

0.41-0.37 0.38-
0.34 

0.14-0.12 0.13-0,11 

300 - < 
500 

0.30-
0.26 

0.25-
0.22 

0.48-
0.45 

0.44-
0.39 

0.37-0.33 0.34-
0.30 

0.12-0.10 0.11-0.09 
500 - 
<1,000 0.26-

0.22 
0.22-
0.20 

0.45-0.41 0.39-0.35 0.33-
0.29 

0.30-
0.26 

≥ 1,000   0.29-0.25 0.26-
0.22 

0.10 0.09 

Ghi chú: 
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› Công nghệ và thiết bị nước ngoài được sử dụng trong chi phí định mức đối với công tác 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt là những công nghệ và thiết bị có nguồn gốc từ các nước phát 
triển như: Pháp, Đức, Phần Lan, Bỉ, Hàn Quốc, v.v.  

› Chi phí được công bố tại Bảng 5, 6, 7 bao gồm chi phí khấu hao máy móc, thiết bị và tài 
sản cố định.  

› Chi phí được đưa ra tại cột (3) của Bảng 8 bao gồm chi phí khấu hao máy móc, thiết bị và 
tài sản cố định (nếu có) nhưng không bao gồm chi phí khấu hao bãi chôn lấp.  

› Chi phí công bố tại cột (4) của Bảng 8 bao gồm chi phí khấu hao máy móc, thiết bị và tài 
sản cố định (nếu có) nhưng không bao gồm chi phí khấu hao bãi chôn lấp. 

2.1.2.8.2 Phí quản lý chất thải  

Phí chất thải của tỉnh do Uỷ ban nhân dân quy định trên cơ sở pháp luật của nhà nước. 

Phí chất thải thu được từ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức công chỉ trang trải được một 
phần tổng chi phí dành cho thu gom và xử lý chất thải. Phần còn lại do ngân sách nhà nước chi 
trả. Phí quản lý chất thải rắn chưa tương xứng, khoảng 21.000 VND (0,9 USD/hộ gia đình/tháng 
ở khu vực thành thị và 16.000 VND(0,7USD)/hộ gia đình/tháng ở khu vực nông thôn, chiếm bình 
quân khoảng 0,5% chi phí hộ gia đình. Tổng số phí thu được chỉ có thể chi trả được dưới 60% 
tổng chi phí quản lý chất thải và ở một số thành phố, con số này chỉ chiếm khoảng 20-30% tổng 
chi phí [Nguyen, 2017.] 

Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh, mức trợ cấp lên tới 30% tổng chi phí. Tuy nhiên, phí chất thải 
đang được nâng dần (xem  Bảng 6). 

 Bảng 6: Mức phí tối đa đối với chất thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết 
định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 ban hành quy định về giá tối đa đối 
với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải và xử lý chất thải rắn sử dụng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước (Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) [VND/ kg] 

 2018-2019 2020 2021 2022 trở đi 

1. Giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển 
chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách 
nhà nhước  

    

a) Giá tối đa đối với dịch vụ thu gom tại nguồn      

Thu gom thủ công  364 364 364 364 

Thu gom cơ giới 166 166 166 166 

b) Giá tối đa đối với dịch vụ vận chuyển chất thải 
rắn sinh hoạt  

40 133.50 227 247 

2. Giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử 
dụng ngân sách nhà nước  

- - - 475 
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2.1.2.8.3 Quỹ Bảo vệ môi trường  

Ngày 26/6/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 82/2002/QD-TTg về việc thành 
lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường (VEPF). Tổ chức và hoạt động của Quỹ được 
thực hiện theo Quyết định số 78/2014/QD-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đối 
tượng và lĩnh vực cho vay thực hiện theo quy định tại Nghị định số 40/2019/ND-CP của Chính 
phủ ngày 13/5/2019 (sửa đổi Nghị định số 19/2015/NĐ-CP); lãi suất cho vay, thời hạn cho vay và 
các tiêu chí khác được quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT ngày 21/3/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; Theo đó, lãi suất vay phải được đảm bảo không vượt quá 50% lãi suất cho 
vay tín dụng của Nhà nước và cố định trong suốt thời gian vay, thời hạn cho vay tối đa là 10 năm 
(thông thường là 7 năm) tuỳ theo từng dự án. Năm 2019, lãi suất cho vay là 2,6% hoặc 3,6% tuỳ 
theo lĩnh vực ưu tiên và các biện pháp đảm bảo tiền vay. Lãi suất vay cố định trong suốt thời gian 
vay. Đối với dự án, số tiền cho vay tối đa bằng 70% đối với dự án đầu tư; mức cho vay vốn đối với 
chủ đầu tư tối đa không vượt quá 10% vốn điều lệ thực có của Quỹ BVMT.  

Trường hợp chủ dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nếu áp dụng công nghệ xử lý với tỷ lệ chất 
thải chôn lấp sau xử lý thấp hơn 30% tổng lượng chất thải thu gom thì được vay tối đa là 80% 
tổng mức đầu tư của dự án. Sau hơn 17 năm hoạt động, VEPF đã đạt được nhiều kết quả trong 
hoạt động hỗ trợ tài chính nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Quỹ đã cho vay ưu đãi 310 dự án, 
với tổng vốn hơn 2.900 tỷ đồng trên toàn quốc. Đặc biệt, trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn, VEPF 
đã cam kết cho vay hơn 1.000 tỷ đồng đối với 93 dự án trên toàn quốc, tính đến ngày 30/9/2019 
(xem Bảng 7). 

Bảng 7: Kết quả cho vay theo loại chất thải rắn giai đoạn 2004-2019 [Tổng cục Hải quan 
Việt Nam] 

STT Lĩnh vực xử lý chất thải rắn  Giá trị khoản vay (VND) Số lượng dự án  

1 Chất thải sinh hoạt 525,480,200,00 30 

2 Chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại  438,183,000,000 25 

3 Cơ sở thu gom và vận chuyển chất thải  119,615,200,000 38 

Tổng 1,083,278,400,000 93 

 

2.2 PHÂN TÍCH DÒNG VẬT LIỆU ĐỐI VỚI CHẤT THẢI BAO BÌ NHỰA SAU KHI SỬ DỤNG  

2.2.1 Những hạn chế của phân tích  
Nhìn chung, một cơ sở dữ liệu theo chuỗi thời gian và thống nhất về quản lý chất thải ở cấp quốc 
gia vẫn còn thiếu. Chỉ có ít dữ liệu đối chiếu có sẵn về phát sinh chất thải ở Việt Nam. Thông tin 
thường được cung cấp bởi các ấn phẩm và tác giả khác nhau về cùng một vấn đề hoặc đề cập đến 
các nguồn tư liệu cũ. Vì lý do này, các dữ liệu dưới đây cần được xem xét một cách thận trọng và 
vì độ tin cậy còn hạn chế nên chỉ được coi như một khung thông tin để định hướng.  
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Một số chỉ số về khối lượng thường được lặp lại trong các ấn phẩm khác nhau. Tuy nhiên, một 
vài số liệu trong số đó được dự đoán sẽ thay đổi theo dòng thời gian, gây nên sự không chắc chắn 
đáng kể trong việc xác định khối lượng. Số liệu này chỉ thích hợp ở mức độ hạn chế, được xem là 
một tham chiếu liên tục đối với các giá trị dự báo – như một giải pháp thay thế cho các cuộc điều 
tra vẫn còn thiếu hoặc những cuộc khảo sát không đủ khả năng xác minh về từng loại chất thải. 
Tuy nhiên, bối cảnh là tương đối phù hợp với sự gia tăng đáng kể về tổng khối lượng chất thải 
trong vòng một vài năm nay. Chính xác là bởi vì dữ liệu về chất thải đô thị rất khác nhau, số liệu 
về dân số và mức tiêu thụ ngày càng tăng nên khó có thể chỉ đưa ra giải thích; ngược lại, sự gia 
tăng và tỷ lệ thay đổi cũng sẽ phản ánh việc thu gom và giám sát một số loại chất thải ngày càng 
hiệu quả trong những năm gần đây.  

2.2.2 Tiêu thụ vật liệu nhựa  
Khối lượng chất thải sau khi sử dụng phần lớn dựa trên các công thức ước lượng, trong khi đầu 
vào của phân tích dòng vật liệu được dựa trên dữ liệu thống kê của Chính phủ, khối công nghiệp 
và xuất nhập khẩu.   

Ngành nhựa đã có tốc độ tăng trưởng cao từ 16% đến 18% mỗi năm tại Việt Nam (2010-2015). Có 
từ 5 triệu đến 6 triệu tấn sản phẩm nhựa được sản xuất trong năm 2015, bao gồm 38% sản phẩm 
bao bì,  29%  hàng tiêu dùng, 18% sản phẩm dùng trong xây dựng và 15% sản phẩm kỹ thuật. Mức 
tiêu thụ nhựa bình quân đầu người đã tăng từ 3,9 kg năm 1990 lên đến 41 kg năm 2015 [VPA, 
2016]. Tuy nhiên, 80% nguyên liệu thô (-4,4 triệu tấn năm 2016) được nhập khẩu từ các nước 
như Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc [Truong, 2016; VPA, 2016]. 

Năm 2018, 7,5 triệu tấn sản phẩm nhựa được sản xuất từ 6,9 triệu tấn nhựa nguyên sinh và hơn 
1,615 triệu tấn phế liệu nhựa tái chế. Có tới 1,0 triệu tấn phát sinh dưới dạng chất thải sản xuất 
(xem thêm Hình 12). 76% lượng hạt nhựa nguyên sinh phải nhập khẩu, 7% là phế liệu nhựa nhập 
khẩu. Hình 9 cho thấy số lượng và thị phần các nguồn nguyên liệu đầu vào khác nhau của ngành 
nhựa Việt Nam. Dự đoán khối lượng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nhựa sẽ tăng lên 10 triệu 
tấn vào năm 2023 với tỷ lệ nhập khẩu là 74% [P4G, 2019]. 
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Hình 9: Nguyên liệu sản xuất nhựa tại Việt Nam (tính theo tấn) [P4G, 2019] 

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) chia ngành nhựa thành 4 phân khúc bao gồm: bao bì, tiêu dùng, 
xây dựng và kỹ thuật. Phân khúc bao bì chiếm thị phần lớn nhất trong những năm gần đây (2015: 
37.4%). Tuy nhiên, theo quy hoạch phát triển ngành nhựa đến năm 2020, ngành nhựa sẽ được 
tái cơ cấu để giảm thị phần nhựa bao bì và nhựa tiêu dùng, đồng thời tăng thị phần cho phân khúc 
nhựa xây dựng và kỹ thuật. Theo các kế hoạch này, thị phần  bao bì nhựa sẽ giảm xuống khoảng 
31% vào năm 2025.  

 
Hình 10: Sự phát triển về thị phần theo từng lĩnh vực riêng lẻ của ngành nhựa tại Việt Nam 

[VCBS, 2016] 

Một phân tích do GVM [2020] thực hiện cho thấy các loại bao bì nhựa và những lĩnh vực sử dụng 
khác nhau. Dữ liệu bao gồm mức tiêu thụ bao bì nhựa trong các hộ gia đình tư nhân, doanh nghiệp 
nhỏ như nhà hàng và những đối tượng tiêu dùng cuối cùng như trường học, bệnh viện và các toà 
nhà trực thuộc Chính phủ, nhưng không bao gồm người bán buôn/bán lẻ hoặc khối công nghiệp. 
Theo nghiên cứu này, tổng mức tiêu thụ tại Việt Nam ước tính là 1,223 triệu tấn, tương đương 
12,93 kg bao bì nhựa trên bình quân đầu người mỗi năm.  
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Bảng 8: Ước tính mức tiêu thụ bao bì nhựa hàng năm của các hộ gia đình ở Việt Nam (tính 
bằng 1,000 tấn) [GVM, 2020] 

 Chai 
nhựa PET  

Các loại chai 
nhựa khác  

Màng bọc 
và túi nhựa  

Cốc, lon, và các 
loại hộp đựng 

bằng nhựa  

Các loại bao 
bì nhựa khác  

Tổng lượng 
bao bì nhựa  

Đồ uống 428 3 20 4 43 498 

Thức ăn 4 10 98 117 57 285 

Chất tẩy rửa và chăm 
sóc cá nhân 

3 14 2 8 13 40 

Các loại khác 0 13 212 73 101 400 

Tổng 436 40 332 202 214 1,223 

 

2.2.3 Phân tích dòng chất thải nhựa  
Như đã đề cập ở trên, chất thải nhựa tại Việt Nam chủ yếu được thu gom lẫn lộn với chất thải đô 
thị khác, sau đó được phân loại một phần. Hậu quả là không có một số liệu chính thức về chất 
thải nhựa của Việt Nam.  

Dòng chất thải sinh hoạt năm 2018 được thể hiện trong Hình 11.  

 
Hình 11: Dòng chất thải sinh hoạt năm 2018 [P4G, 2019] 

Trước đây, chất thải nhựa chỉ được các hộ gia đình phân loại và thu gom riêng lẻ tại điểm phát 
sinh chất thải. Vì lý do này, có thể giả định rằng phần lớn chất thải nhựa nằm trong hỗn hợp của 
dòng chất thải sinh hoạt. Sự gia tăng về khối lượng trong hai thập kỷ qua và dự báo đến năm 2025 
được trình bày trong Bảng 9, dựa trên nhiều nguồn khác nhau.  

Người ta ước tính rằng tỷ lệ phần trăm chất thải nhựa ở các nước có thu nhập trung bình thấp 
như Việt Nam là 12% tổng lượng chất thải sinh hoạt [Hoornweg & Bhada-Tata, 2012]. Con số này 
thay đổi từ 8% lên 16% theo ước tính của MoNRE [MONRE, 2011] và nhiều nghiên cứu khác.  
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Phân tích về hoạt động phân loại rác [MoNRE, 2011] ở các thành phố lớn cho thấy tỷ lệ nhựa 
trong chất thải sinh hoạt như sau: 

› Hà Nội: 10.96% 
› Hải Phòng: 12.81% 
› Huế: 12.47% 
› Đà Nẵng: 11.36% 
› Thành phố Hồ Chí Minh: 14.19% 

Tính đến các quy mô dân số khác nhau thì tỷ lệ trung bình là 12%. Các phân tích về chất thải có 
tuổi đời 10 năm. Do sự gia tăng dân số di cư đến các thành phố cũng như mức sống cao, dẫn đến 
các tính toán hiện nay giả định tỷ lệ nhựa trong chất thải sinh hoạt trên cả nước là 13%. Kết quả 
của khối lượng nhựa trong chất thải sinh hoạt được thể hiện ở Bảng 9. 

Bảng 9: Phát sinh chất thải sinh hoạt từ năm 2003 đến năm 2008, dự đoán đến năm 2025 
[Nguyen (2017), bổ sung; tỷ lệ chất thải nhựa: tính toán riêng]  

Năm Phát sinh CTSHMSW (tấn/năm) Tài liệu tham khảo Tỷ lệ chất thải nhựa 
chiếm 13% trên tổng 

lượng CTSH 

2003 6,400,000 Quan trắc Môi trường quốc gia năm 2004 
- MoNRE  

832,000 

2007 6,453,930 Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 – 
MoNRE 

839,011 

2008 7,609,885 989,285 

2009 8,842,125 1,149,476 

2010 9,571,760 1,244,329 

2013 11,497,500 Tien, N.H. (2014) 1,494,675 

2014 13,213,268 Wada, H. (2016) 1,717,725 

2015 15,330,000 Ước tính/dự báo của Tổng cục Môi 
trường trong Báo cáo Môi trường quốc gia 

-MoNRE năm 2011  

1,992,900 

2018 15,839,000 Bộ Xây dựng (2019) 2,059,070 

2020 22,484,000 Ước tính/dự báo của Tổng cục Môi 
trường trong Báo cáo Môi trường quốc gia 

-MoNRE năm 2011 

2,922,920 

2025 30,368,000 3,947,840 

 

Theo ước tính trong Hình 12, khoảng 2,4 đến 3,0 triệu tấn nhựa hiện đang được thu gom cùng 
với chất thải sinh hoạt (bao gồm cả chất thải công nghiệp). Điều này tương đương với các ước 
tính được thực hiện trên cơ sở tỷ lệ nhựa trong dòng chất thải sinh hoạt là 13%, được thể hiện 
trong Bảng 9. 

85% (5.9 triệu tấn) hạt nhựa nguyên sinh được nhập khẩu. Chỉ có 1 triệu tấn hạt nhựa được sản 
xuất tại Việt Nam. Ngoài ra, có 0,797 triệu tấn sản phẩm nhựa nhập khẩu và 0,615 triệu tấn nhựa 
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phế liệu nhập khẩu. Tổng khối lượng nguyên liệu đầu vào là 8,215 đến 8,515 triệu tấn nhựa, bao 
gồm cả lượng phế liệu trong nước được ước tính là khoảng 0,7 đến 1 triệu tấn. Nguyên liệu đầu 
vào này được sử dụng để sản xuất 7,493 triệu tấn sản phẩm nhựa. Điều này có nghĩa là từ 0,7222 
đến 1,022 triệu tấn chất thải  sản xuất đã bị phát sinh từ ngành công nghiệp nhựa trong quá trình 
sản xuất các sản phẩm nhựa. 3,803 triệu tấn sản phẩm nhựa được xuất khẩu. 3,69 triệu tấn nhựa 
còn lại sẽ trở thành chất thải sau thời gian sử dụng.   

Khi ước tính khả năng phát sinh chất thải, cần phải xem xét tỷ lệ nhựa ngày càng tăng trong cái 
được gọi là nguồn dự trữ nhân tạo (anthrogenic sotck) mà sẽ được sử dụng trong một thời gian 
dài. Nguồn dự trữ nhân tạo này bao gồm nhựa được sử dụng cho các sản phẩm có tính lâu bền. 
Các sản phẩm này được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, nội thất và các sản phẩm điện 
và điện tử. Tất cả các ngành công nghiệp đều là những ngành tăng trưởng ở Việt Nam, vì vậy 
nguồn dự trữ nhân tạo cũng đang tăng lên. Nguồn dự trữ nhân tạo này ước tính khoảng 1,8 đến 
2,1 triệu tấn nhựa mỗi năm. Một nguyên nhân khác dẫn đến thất thoát nhựa có thể là do một số 
nhà máy xử lý chất thải ở tỉnh Lâm Đồng và Nghệ An tái chế chất thải nhựa thành dầu diesel 
(Tổng cục Môi trường [VEA], 2017), sau đó bị tiêu hao trong vòng tuần hoàn nhựa – từ quan điểm 
về năng lượng – hình thức không thuận lợi.  

Do bao bì chiếm khoảng 37% tổng sản phẩm nhựa được sản xuất, tỷ lệ nhựa bao bì trong chất thải 
nhựa có thể lên tới 1,37 triệu tấn. Giả định rằng sự phân bổ của các lĩnh vực riêng lẻ trong ngành 
nhựa là như nhau đối với hàng hoá xuất khẩu và sản phẩm nhựa tiêu thụ trong nước. Điều này 
tương ứng với thực tế ở mức độ nào khi không thể được xác định dựa trên cơ sở dữ liệu có sẵn. 
Tuy nhiên, nhiều khả năng bao bì nhựa được xuất khẩu sẽ ít hơn so với các sản phẩm nhựa ở các 
phân khúc khác, do đó bao bì chiếm thị phần lớn trong dòng chất thải, so với 37% tổng sản phẩm 
nhựa được sản xuất. Chất thải bao bì có khả năng chiếm từ 46% đến 57% tổng lượng chất thải 
nhựa.  

Một khối lượng sản phẩm nhựa lên tới 0,73 triệu tấn/năm không được hệ thống thu gom chất 
thải thu gom một cách chính xác và – một phần lớn – sẽ bị thải ra biển (chất thải trên biển) 
[Jambeck et al., 2015]. 

Trong số lượng chất thải nhựa được thu gom, từ 0,7 đến 1 triệu tấn đang được tái chế trở lại để 
sản xuất, 0,807 triệu tấn được xuất khẩu dưới dạng nhựa tái chế. Từ 1,2 đến 1,4 triệu tấn được 
chuyển đến các cơ sở xử lý và tiêu huỷ chất thải, hầu hết trong số đó không được phân loại đúng 
kỹ thuật. Chôn lấp là phương án xử lý quan trọng nhất đối với các dòng chất thải này. 

Một số dữ liệu dựa trên các nguồn chính thức (VPA, MOIT, MONRE), một số được ước tính. Kết 
luận chung là cơ sở dữ liệu thống kê không đủ, đặc biệt là trong lĩnh vực xử lý chất thải (xem 
chương 2.2.1) 
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Hình 12: Dòng vật liệu hàng năm của ngành nhựa Việt Nam [P4G (2019), nghiên cứu riêng] 
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3 ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG EPR CHO VIỆT NAM: GIỚI THIỆU CHUNG 
Nhu cầu cải thiện công tác quản lý chất thải bao bì nói chung và bao bì nhựa nói riêng hiện nay 
đã được công nhận rộng rãi tại Việt Nam. Các bước quan trọng đầu tiên đã được thực hiện, như 
việc thông qua Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi [vào tháng 11, 2020] với các điều khoản quy định 
một hệ thống EPR bắt buộc.  

EPR là cách tiếp cận chính sách môi trường dựa trên việc bắt buộc các nhà sản xuất phải 
chịu hoàn toàn trách nhiệm về sản phẩm – không chỉ trong giai đoạn sử dụng (ví dụ thông 
qua việc tuân thủ các tiêu chuẩn nhất định về an toàn và sức khoẻ) mà còn đến hết vòng đời 
khi sản phẩm và bao bì trở thành chất thải. Cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) 
ngày càng được công nhận là cách tiếp cận chính sách hiệu quả nhằm hạn chế vấn đề liên quan 
đến quản lý chất thải còn nhiều thiếu sót và tình trạng thải rác bừa bãi ra môi trường trên toàn 
cầu (xem Hình 13).  

 

 
Hình 13: Nguồn: Phạm vi thực hiện của mô hình EPR cho rác thải bao bì tại các quốc gia 

[EPI (2018) in WATKINS & GIONFRA (2019)] 

 

Kinh nghiệm về cơ chế EPR đối với các loại chất thải khác nhau, bao gồm chất thải bao bì, được 
giới thiệu lần đầu tiên tại châu Âu và các nước OECD khác. Đến nay, nhiều quốc gia trên thế giới 
đã áp dụng hoặc đang trong quá trình áp dụng những hệ thống quản lý chất thải kết hợp với các 
yếu tố của EPR. Hơn nữa, một số công ty và hiệp hội doanh nghiệp đã đưa ra các cam kết và sáng 
kiến tự nguyện nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang quản lý chất thải bền vững và kinh tế 
tuần hoàn thông qua việc thúc đẩy các cơ chế EPR, trong đó có Việt Nam. Vì không có một cơ chế 
nào “có thể giải quyết trọn vẹn tất cả mọi vấn đề” nên những hệ thống đã vận hành cho thấy sự 
khác biệt có liên quan; một số hệ thống chỉ bao gồm một phần hoặc một số mặt hàng nhất định 
(như chai nhựa PET); một số thì là hệ thống tự nguyện, một số khác (đặc biệt ở châu Âu) là hệ 
thống bắt buộc. Do đó Hình 13 không thể chỉ ra hiệu quả của hệ thống EPR được triển khai tương 
tự nhưng có thể cho thấy các khái niệm về EPR – như một chính sách nhằm hạn chế một cách 
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hiệu quả những hậu quả tiêu cực của việc quản lý chất thải còn nhiều yếu kém – đã đạt được trong 
những năm qua.  

Việc thực hiện và vận hành một cơ chế EPR có tầm ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam cần phải áp 
dụng các kinh nghiệm quốc tế có liên quan nhằm đối mặt với thách thức trong bối cảnh cụ thể 
của Việt Nam. Chỉ bằng cách tính toán đúng đắn thì một cơ chế EPR phù hợp có thể giải quyết 
được: các vấn đề, thách thức và cơ hội của hệ thống và tình hình hiện nay – ví dụ như hoạt động 
phân loại rác không đủ, sự thống trị của khu vực phi chính thức và chênh lệch giữa nông thôn – 
thành thị - đã được phân tích chi tiết trong chương trước. Những kết luận này thường được coi 
là sự đồng thuận giữa các chủ thể thuộc nhà nước và tư nhân. Thách thức cụ thể nằm ở việc áp 
dụng các kiến nghị về mặt lý thuyết đối với tình hình của địa phương để đạt được các kết quả như 
mong muốn như tăng tỷ lệ tái chế, thu gom toàn diện chất thải trên cả nước và giảm thiểu xả rác 
bừa bãi ra môi trường.  

Do các hệ thống EPR khá phức tạp và liên quan đến nhiều chủ thể trong khu vực nhà nước và tư 
nhân ở tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị, chính vì vậy, việc thiết lập về thể chế và quy định – 
kết cấu phù hợp của chúng – là rất quan trọng đối với việc vận hành hàng ngày và thành công lâu 
dài. Trong khuôn khổ cấu trúc hệ thống, việc vận hành đã được đề xuất. Để đảm bảo sự tham gia 
của tất cả các chủ thể và sự tuân thủ của họ, hoạt động giám sát và thực thi một cách hợp lý đang 
hỗ trợ cho hệ thống. Vì vậy, ba chương tiếp theo sẽ được xây dựng dựa trên ba chủ đề sau: 

1. Cấu trúc hệ thống (system architecture) để xác định những thiết lập tổng thể về mặt 
thể chế và quy định  

2. Vận hành hệ thống (system operationalization) đề xuất việc quản lý thực tế đối với 
chất thải phải tuân theo cơ chế EPR để đạt được các mục tiêu mong muốn, ví dụ như tỷ lệ 
thu gom chất thải và tái chế được tăng cường, giảm thiểu xả rác bừa bãi  

3. Cơ chế thực thi, giám sát và theo dõi hệ thống nhằm đảm bảo khả năng tồn tại lâu 
dài của hệ thống. 

 

Mỗi chương được chia thành 3 chương phụ, trước hết giới thiệu những cơ sở và kiến thức cơ 
bản. Tiếp theo là những gợi ý liên quan cần được xem xét và tính đến từ bối cảnh của Việt Nam. 
Cuối cùng, các kiến nghị phù hợp được đưa ra cho Việt Nam, kết hợp thực tiễn và kinh nghiệm 
chuẩn từ khắp nơi trên thế giới với bối cảnh cụ thể của Việt Nam. 
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4 CẤU TRÚC HỆ THỐNG TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT (EPR)  
Kết cấu của một hệ thống EPR là yếu tố quyết định chính cho việc vận hành hàng ngày của hệ 
thống quản lý chất thải. Những khía cạnh như các chủ thể và trách nhiệm của họ được xác định 
để chỉ ra chính xác những gì mà hệ thống sẽ đòi hỏi. 

4.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CẤU TRÚC HỆ THỐNG EPR  

4.1.1 Nghĩa vụ trong hệ thống bắt buộc  
Triển khai mô hình EPR trong thực tiễn tức là nhà sản xuất chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ 
liên quan đến quản lý chất thải từ sản phẩm của mình, ví dụ như thu gom, phân loại và tái chế 
chất thải. Khi EPR được thực hiện ở cấp quốc gia tại hầu hết các nước thì “nhà sản xuất” bao 
gồm cả nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu để đảm bảo sân chơi bình đẳng 
giữa tất cả các công ty. Những công ty này được gọi là công ty có nghĩa vụ.   

Để đảm bảo thực thi trách nhiệm của mình, các công ty có nghĩa vụ có thể tự thực hiện nhiệm vụ 
quản lý chất thải hoặc thông qua các khoản phí EPR do người sản xuất chi trả. Nhằm xác 
định công ty nào có nghĩa vụ hoặc mỗi công ty có nghĩa vụ phải trả bao nhiêu, một số câu hỏi quan 
trọng cần được trả lời:  

› Loại bao bì hoặc mặt hàng nhựa nào được xác định là sản phẩm được bao gồm trong 
hệ thống?  

› Phí nào được áp dụng đối với các loại chất liệu bao bì khác nhau (ví dụ: tuỳ thuộc vào khả 
năng tái chế)?  

› Số lượng mỗi chất liệu bao bì được đưa ra thị trường là bao nhiêu?  

Để xác định loại bao bì được bao gồm trong hệ thống, cần phải phân biệt giữa các loại bao bì khác 
nhau, tính phù hợp và bền vững của chúng khi áp dụng vào cơ chế EPR. Nói chung, EPR được áp 
dụng rộng rãi như một hệ thống hướng tới các dòng chất thải đô thị, được phát sinh từ những 
người tiêu dùng và cuối cùng là hộ gia đình cá nhân và những điểm phát sinh chất thải tương 
đương (như nhà hàng/căng tin, văn phòng hoặc người bán hàng rong và cửa hàng). Đối với cơ 
chế khác liên quan đến chất thải công nghiệp – ví dụ như phương pháp tiếp cận dựa vào thị trường 
– nhìn chung đã được chứng minh là phù hợp hơn với các đặc điểm cụ thể - đạt được các mục 
tiêu môi trường tương tự như EPR. Thông thường, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần (SUP) 
cũng như bao bì không làm từ nhựa cũng được đưa vào hệ thống EPR. Do vậy, trong các mục tiếp 
theo, nghiên cứu này sử dụng thuật ngữ “bao bì và mặt hàng nhựa được bao gồm trong 
hệ thống” đối với tất cả các vật liệu, thành phần (fractions) và mặt hàng được đưa vào trong hệ 
thống EPR. Tham khảo phụ lục 10.1 để biết các bài học kinh nghiệm về phạm vi áp dụng của các 
loại bao bì và mặt hàng nhựa trong hệ thống EPR.   

Nhằm xác định chính xác các khoản phí EPR mà công ty có nghĩa vụ phải trả, cần phải vạch rõ 
nút giao trong chuỗi giá trị bao bì để có thể biết chắc chắn loại hàng hoá đóng gói 
nào được đưa ra thị trường và cuối cùng sẽ trở thành chất thải tại một quốc gia tương ứng. 
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Nút giao phù hợp nhất cho việc này là khi hàng hoá đóng gói được giới thiệu lần đầu tiên trên thị 
trường để tiêu thụ ở một quốc gia tương ứng. Tại nút giao này, có thể quyết định trực tiếp đến 
lượng chất thải bao bì cuối cùng sẽ được phát sinh tại quốc gia tương ứng (xem Hình 14).  

 
Hình 14: Nút giao để xác định các công ty có nghĩa vụ  

 

Các nhà phân phối như: nhà bán lẻ hoặc của hàng thực phẩm, đóng vai trò trung gian để người 
tiêu dùng mua hàng hoá đóng gói. Tuy nhiên, họ không ảnh hưởng đến lượng chất thải bao bì sẽ 
phát sinh từ các loại hàng hoá đóng gói đã được bán ra. Khi các khoản phí phải trả bao gồm tất cả 
chi phí quản lý dành cho chất thải bao bì, thì lượng chất thải bao bì được quản lý và chi phí quản 
lý là các thông số quyết định. Để các công ty có nghĩa vụ phải bắt buộc tuân thủ, cần có 
một khung pháp lý tương ứng.  

Cũng phổ biến khi có điều chỉnh cơ bản về các khoản phí EPR đối với các nguyên liệu 
bao bì khác nhau. Các công ty có nghĩa vụ phải trả theo khối lượng bao bì họ sử dụng. Nói 
chung, các khoản khí và việc điều chỉnh của EPR có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia vì các 
khoản phí tương ứng luôn phụ thuộc vào phạm vi của hệ thống quản lý chất thải hiện hành, mục 
tiêu của hệ thống EPR tương ứng và các điều kiện quốc gia khác nhau. Hơn nữa, một số quốc gia 
châu Âu bắt đầu thực hiện điều chỉnh các khoản phí phản ánh khả năng tái chế của bao 
bì, ví dụ như phí đối với bao bì có thể tái chế thấp hơn so với bao bì không thể tái chế. Việc điểu 
chỉnh như vậy đòi hỏi một định nghĩa chính xác về tiêu chí đánh gía khả năng tái chế và/hoặc 
danh sách các nhóm sản phẩm hoặc sản phẩm được coi là không thể tái chế.  
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Nhà sản xuất và nhà nhập khẩu với tư cách là các công ty có nghĩa vụ quyết định bao bì họ sử 
dụng để bán sản phẩm của mình; họ xác định thiết kế bao bì và vật liệu đóng gói được sử dụng. 
Một hệ thống EPR được xây dựng tốt có thể ảnh hưởng đến các lựa chọn bao bì và cách hiệu quả 
nhất là thông qua việc điều chỉnh phí. Đối với bao bì có thể dễ dàng tái chế ở mỗi quốc gia tương 
ứng hoặc bao bì chứa hàm lượng sản phẩm tái chế cao, phí EPR sẽ được tính thấp hơn. Hơn nữa, 
hệ thống cũng có thể hướng tới mục tiêu tránh phát sinh chất thải thông qua việc giảm các thành 
phần bao bì không cần thiết. Vì vậy, hệ thống EPR – nếu được thiết kế theo cách này – có thể tác 
động ngược lại lên chuỗi cung ứng bao bì. Xem phục lục 9.3. để tìm hiểu về tác động của các 
công cụ kinh tế khác so với hệ thống EPR (bao gồm của các quốc gia khác nhau).  

4.1.2 Các trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tập thể  
Ở dạng đơn giản nhất, EPR bắt nguồn từ trách nhiệm cá nhân thông qua sự tương tác trực 
tiếp giữa các nhà sản xuát, nhà nhập khẩu và nguồn phát sinh chất thải; điều này có nghĩa là họ 
sẽ trực tiếp thu gom chất thải và chi trả cho đơn vị tham gia hoạt động quản lý chất 
thải để thu gom và thu hồi chất thải của mình (Hình 15)  

 
Hình 15: Trách nhiệm cá nhân  

Về mặt lý thuyết, điều này có nghĩa là các nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu trên cả nước phải biết 
chính xác nơi bao bì của họ trở thành chất thải – để chi trả hoặc tổ chức thu hồi và xử lý chất thải 
bao bì này. Trên thực tế, EPR ở dạng đơn giản này dẫn đến những thách thức về hậu cần. Khi các 
sản phẩm đóng gói được phân phối với số lượng nhỏ vẫn đòi hỏi cơ sở hạ tầng tương đương và 
chi phí được dùng như đối với khối lượng lớn. Do vậy, trên thực tế, trách nhiệm cá nhân – khi 
được đặt đúng vị trí – được thực hiện khác đi: nhà sản xuất và nhà nhập khẩu chi trả hoặc tổ chức 
thu hồi một lượng chất thải nhất định bằng với lượng bao bì mà họ đưa ra thị trường. Để giữ cho 
chi phí và nỗ lực tổ chức ở mức thấp, chất thải này được thu gom từ các khu vực nơi chất 
thải có thể dễ dàng được tiếp cận, ví dụ các trung tâm đô thị có sơ sở hạ tầng tương đối tốt 
thay vì khu vục nông thôn nằm ở xa. Lý do là khoảng cách xa khiến chi phí gia tăng, số lượng 
tương đối nhỏ để thu gom và khả năng thiếu cơ sở hạ tầng thích hợp để tiếp cận những nơi này. 
Chính vì vậy, cơ chế cá nhân thường thúc đẩy sự khác biệt giữa các khu vực về tiêu chuẩn 
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quản lý chất thải thay vì hỗ trợ khắc phục chúng nhằm đảm bảo quản lý đầy đủ các mặt 
hàng nhựa và bao bì có liên quan trên toàn quốc.  

Ngoài ra, công tác kiểm soát và giám sát một tập hợp các cơ chế trách nhiệm cá nhân phải kết hợp 
với nỗ lực cao và chi phí đáng kể. Đảm bảo sự tuân thủ của tất cả các công ty có nghĩa vụ là cần 
thiết để kiểm soát số lượng những thành phần được gọi là đơn vị tổ chức không đóng phí (free 
riders) ở mức thấp. Đơn vị tổ chức không đóng phí được mô tả là những công ty có nghĩa vụ tránh 
tham gia vào hệ thống EPR một cách bất hợp pháp. Vì vậy, mô hình trên thực tế chỉ có thể áp 
dụng ở quy mô hạn chế, do những thách thức về hậu cần (xem Bảng 10). Do đó, cần phải có một 
mô hình khác khả thi hơn và thực sự được thực hiện trong hầu hết các trường hợp: đó là trách 
nhiệm tập thể. 

Như cái tên đã bao hàm ý nghĩa của nó, trách nhiệm tập thể được xây dựng dựa trên một tổ chức 
thứ ba làm trung tâm đảm nhận lại trách nhiệm thu hồi của nhà sản xuất và nhà nhập khẩu. Tổ 
chức này được gọi là Tổ chức Trách nhiệm của Nhà sản xuất (PRO)  hoặc đôi khi là đơn vị 
vận hành. Tổ chức này cho phép các công ty có nghĩa vụ chịu trách nhiệm bằng cách kết hợp nỗ 
lực của mình và cùng quản lý chất thải từ các mặt hàng nhựa và bao bì được bao gồm trong hệ 
thống (xem Hình 16). 

  
Hình 16: EPR dựa trên trách nhiệm tập thể  

So sánh hai hệ thống này về khía cạnh tài chính và tổ chức và giám sát/kiểm soát (xem Bảng 10) 
cho thấy đối với các hệ thống quản lý chất thải toàn diện và bền vững trên phạm vi 
toàn quốc thì hệ thống EPR tập thể phù hợp hơn.  

Bảng 10: So sánh cơ chế EPR cá nhân và tập thể  

Tiêu chí  Trách nhiệm cá nhân  Trách nhiệm tập thể  

Khía cạnh tài 
chính  

Nhà sản xuất và nhà nhập khẩu trực tiếp 
chi trả cho công tác thu gom và xử lý chất 
thải bao bì của mình. 

Các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu trả các 
khoản phí thu gom chất thải của mình cho 
PRO, khoản phí này sẽ trả cho đơn vị tham 
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gia hoạt động quản lý chất thải để thu gom 
và xử lý chất thải. 

Các khía cạnh tổ 
chức & tính thực 
tiễn 

Các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu phải 
biết chính xác số lượng bao bì phân phối 
của mình và làm thế nào để tiếp cận được; 
những thách thức về hậu cần khi sản phẩm 
được phân phối với số lượng nhỏ vẫn đòi 
hỏi cơ sở hạ tầng hậu cận tương đương và 
chi phí được dùng như đối với khối lượng 
lớn. 

PRO đang thực hiện nhiệm vụ vận hành hệ 
thống, thay mặt cho các nhà sản xuất và 
nhà nhập khẩu, giúp giảm đáng kể chi phí 
và những thách thức về hậu cần. 

Giám sát/theo dõi Cơ quan nhà nước có trách nhiệm giám sát 
việc thực hiện mọi nhiệm vụ và trách 
nhiệm của tất cả các nhà sản xuất và nhà 
nhập khẩu 

Vì sự tuân thủ của PRO đối với tất cả các 
nhiệm vụ và trách nhiệm là cần thiết nên 
một bên thứ ba như cơ quan nhà nước có 
trách nhiệm giám sát PRO trong vấn đề 
này.  

 

Để có một hệ thống bắt buộc đòi hỏi phải thực thi một cơ sở pháp lý tương ứng. Để biết thông tin 
chi tiết về cơ sở pháp lý bắt buộc, sự so sánh giữa hệ thống bắt buộc và hệ thống tự nguyện, vui 
lòng xem phụ lục 10.4 and 10.5. 

4.1.3 Trách nhiệm và thiết lập PRO  
Trong cơ chế EPR tập thể, các công ty có nghĩa vụ hoàn thành trách nhiệm của mình bằng cách 
trả một khoản phí (được gọi là các khoản phí EPR) cho PRO – do vậy, PRO sẽ đại diện cho những 
công ty này tổ chức và tài trợ tập thể cho tất cả các hoạt động thu hồi và xử lý chất thải. Vì vậy, 
PRO là một yếu tố quan trọng nhất trong việc thiết lập và vận hành hệ thống EPR. Do 
vai trò trung tâm để vận hành hệ thống (system operator), PRO cũng được coi là đơn vị vận hành. 
Xem phụ lục 10.6 để biết thêm chi tiết về việc thiết lập PRO.  

Cụ thể, PRO chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ sau trong cơ chế EPR:  

› Đăng ký của tất cả các công ty có nghĩa vụ (hợp tác với các cơ quan giám sát): Đây 
là những công ty đưa bao bì và mặt hàng nhựa được bao gồm trong hệ thống ra thị trường 

› Thu thập và quản lý tất cả các quỹ từ những công ty có nghĩa vụ trong khi vẫn đảm 
bảo chi phí hợp lý và không làm tổn hại đến khả năng cạnh tranh của mỗi công ty tham 
gia  

› Đấu thầu và ký hợp đồng đối với công tác thu gom, phân loạ, và tái chế chất thải bao 
bì  

› Ghi nhận lại thông tin trong quá trình thu gom, phân loại và tái chế chất thải bao bì  
› Thông báo và đào tạo tất cả các nhà sản xuất và người tiêu dùng về tầm quan trọng của 

việc quản lý chất thải an toàn với môi trường, bao gồm khía cạnh như thu gom riêng biệt  
› Kiểm soát tất cả các dịch vụ đã được giao cho bên cung cấp dịch vụ, cụ thể là các dịch 

vụ liên quan đến việc thực hiện thu gom và tái chế của công ty quản lý chất thải  
› Tài trợ tất cả các nhiệm vụ với kinh phí do các công ty có nghĩa vụ cung cấp  
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› Cung cấp tài liệu và xác minh đến cơ quan giám sát: PRO phải chứng minh rằng 
đã hoàn thành tất cả những nhiệm vụ của mình và sử dụng các khoản phí của các công ty 
có nghĩa vụ theo thoả thuận  

Cũng như việc thiết lập hệ thống EPR cụ thể đều có sự khác nhau giữa các quốc gia, 
việc thiết lập PRO cũng vậy. Các nhiệm vụ của PRO có thể hoàn thành được thông qua những 
phương án khác nhau. Sự khác biệt chính liên quan đến việc thiết lập dựa trên các yếu tố sau:  

› PRO do nhà nước lãnh đạo hay khối doanh nghiệp lãnh đạo,  
› PRO là phi lợi nhuận hay hoạt động vì lợi nhuận,  
› PRO là duy nhất hoặc nếu có nhiều PRO, 
› PRO bao gồm tất cả các mặt hàng, tức là được xác định là mặt hằng được bao gồm trong hệ thống.  

Kinh nghiệm của các nước Châu Âu đã chỉ ra rằng không có một công thức thiết lập duy 
nhất để thực hiện thành công cơ chế EPR. Thành công đó đạt được thông qua hoạt động 
tổ chức, tài chính, quản trị và kiểm soát hiệu quả của hệ thống, được bổ sung từ việc học hỏi liên 
tục và tối ưu hoá dựa trên đánh giá thường xuyên về thành công của hệ thống. 

Tuân theo các nguyên tắc cơ bản của EPR thì PRO thường là một tổ chức do khu vực tư nhân thành lập. 
Tuy nhiên, PRO cũng có thể là một phần của cơ quan công quyền.  
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Bảng 11: So sánh PRO do khối doanh nghiệp lãnh đạo và PRO do nhà nước lãnh đạo  

Tiêu chí PRO do khối doanh nghiệp lãnh đạo PRO do nhà nước lãnh đạo 

Khía cạnh tài chính Các khoản phí EPR không gắn liền với tài chính 
công mà chỉ tương ứng với những khoản chi 
phí phát sinh để hoàn thành mọi nhiệm vụ của 
PRO. Truy xuất nguồn gốc của các nguồn quỹ 
và giám sát/quy định hiệu quả của nhà nước là 
cần thiết để đảm bảo chi tiêu hợp lý các nguồn 
tài chính của EPR 

Cần đảm bảo rằng các khoản phí chỉ được sử 
dụng cho hệ thống EPR. Nếu điều này không 
được quy định thì các khoản phí có thể được 
sử dụng như môt phần của ngân sách chung và 
chi cho các vấn đề khác hoặc các khía cạnh 
không liên quan (tương tự như thuế)  

Khía cạnh tổ chức& 
tính thực tiễn 

Nỗ lực tổ chức cao về mặt tương tác với các 
bên liên quan thuộc khu vực tư nhân cũng như 
cơ quan công quyền 

Nỗ lực tổ chức trực tiếp tương đối thấp do cơ 
quan công quyền được trao quyền để thực 
hiện cơ cấu tổ chức khi cần thiết. Tuy nhiên, 
những bộ/cơ quan theo lĩnh vực quản lý tương 
ứng có thể thiếu kinh phí để cung cấp chất 
lượng theo yêu cầu.  

Vấn đề về những tổ 
chức đơn vị không 
đóng phí 

Nhằm bảo vệ quyền lợi riêng của các doanh 
nghiêp, việc ngăn chặn các đơn vị không tuân 
thủ được đề cao, để duy trì mặt bằng cạnh 
tranh bình đẳng   

Dễ bị tham nhũng (đặc biệt ở các nước có tỷ lệ 
tham nhũng cao) 

Giám sát bởi bên thứ ba, ví dụ như các cơ quan công 
quyền 

Khó khăn, không có một bên độc lập và bên 
ngoài thực thi và tuân thủ   

 

Trong hầu hết các phương thức thiết lập thì PRO là một tổ chức cá nhân. PRO chủ yếu được phân 
biệt theo hình thức hoạt động vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận. Số lượng PRO trong một hệ thống 
EPR  theo mỗi dòng chất thải 1(một PRO duy nhất độc quyền hoạt động, hay một số PRO hoạt 
động cạnh tranh vì lợi nhuận) là yếu tố quyết định việc thiết lập PRO là tổ chức phi lợi nhuận hay 
lợi nhuận: Thực tiễn chỉ ra rằng PRO theo mô hình tổ chức phi lợi nhuận được vận hành thành 
công nhất khi chỉ có một PRO (độc quyền hoạt động), trong khi PRO được thành lập dưới hình 
thức các công ty, được vận hành thành công nhất khi có sự cạnh tranh vì lợi nhuận giữa các PRO.  

Bảng 12: So sánh PRO là tổ chức cạnh tranh vì lợi nhuận và PRO là tổ chức phi lợi nhuận 
độc quyền hoạt động  

Tiêu chí PRO là tổ chức phi lợi 
nhuận duy nhất 

PRO là tổ chức cạnh tranh vì lợi 
nhuận 

Khía cạnh tài chính Các khoản phí thu được tương ứng với 
chi phí triển khai và vận hành hệ thống, 
thường xuyên được điều chỉnh để phù 
hợp với chi phí đã bỏ ra và doanh thu 
thu được. 

Cạnh tranh dẫn đến việc ép giá cao. Do đó, các 
PRO có thể tạo ra lợi nhuận nhưng cũng có thể 
thua lỗ, điều này có thể dẫn đến tình trạng mất 
khả năng thanh toán của một PRO trong từng 
trường hợp 

Khía cạnh tổ chức & 
tính thực tiễn 

Không có lợi ích kinh tế riêng, mức độ 
minh bạch cao hơn 

Kém minh bạch hơn do một số thông tin 
không được tiết lộ. Mỗi PRO tự tổ chức hoạt 
động 



Nghiên cứu đánh giá cơ chế trách nhiệm mở rộng 
của nhà sản xuất đối với chất thải bao bì tại Việt Nam 

Tháng 11, 2020  Trang 47 trong 142 
 

Tuân thủ  Giám sát các nỗ lực ở mức độ tương 
đối thấp. 

Nỗ lực giám sát cao do nhiều PRO cạnh tranh 
với nhau và mức độ minh bạch thì thấp hơn.. 

 

Bất kể việc thiết lập PRO dưới hình thức cụ thể nào thì tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung 
ứng đều được trao cơ hội để tham gia vào PRO. Đặc biệt, sự tham gia đầy đủ của cả cơ quan nhà 
nước và các công ty có nghĩa vụ trong cấu trúc hệ thống là rất quan trọng: Một mặt, các cơ quan 
nhà nước cần thiết lập một hệ thống bắt buộc buộc các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu phải trở 
thành công ty có nghĩa vụ và xây dựng một kế hoạch với những mục tiêu nghiêm ngặt và thích 
hợp. Mặt khác, sự tham gia tích cực của công ty có nghĩa vụ đảm bảo rằng những công ty này có 
lợi ích riêng trong việc tạo ra một hệ thống EPR hoạt động hiệu quả và ngăn chặn những đơn vị 
không tuân thủ.  

Việc khởi động một cơ chế EPR và đặc biệt là PRO là một quy trình kéo dài và phức tạp trong đó 
cần có nhiều bên liên quan tham gia (ví dụ như: Chính phủ, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu trong 
nước và quốc tế, nhà nhập khẩu các loại hạt nhựa, nhà sản xuất bao bì, các cơ sở quản lý chấtn 
thải, đại diện người tiêu dùng, v.v.). Quy trình này phụ thuộc nhiuef vào điều kiện khung tương 
ứng, thường bao gồm các yêu cầu pháp lý hiện hành và sáng kiến tự nguyện. 

4.2 NHỮNG GỢI Ý TỪ BỐI CẢNH CỦA VIỆT NAM 
Để xây dựng một cấu trúc hệ thống hợp lý và phù hợp với bối cảnh của Việt Nam, một số yếu tố 
quan trọng cần được xem xét.  

Đảm bảo trách nhiệm rõ ràng trong Chính phủ  

Như đã đề cập ở trên (chương 2.1.1.2), nhiều bộ, ban ngành cấp quốc gia, cấp tỉnh, và địa phương 
thuộc Chính phủ tham gia vào lĩnh vực quản lý và tái chế của Việt Nam, dẫn đến một khung thể 
chế rất phức tạp. Những trách nhiệm này thường được dàn trải giữa các bộ, kéo theo sự chồng 
chéo trong một số trường hợp. Để vận hành các hệ thống EPR thì không thể thiếu việc phân công 
chính xác vai trò và trách nhiệm của tất cả các bên liên quan nhằm đảm bảo rằng không có những 
lỗ hổng gây cản trở hoặc thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình vận hành. Do tầm quan 
trọng của các bên liên quan trong việc thiết lập cấu trúc hệ thống, mang lại tính hợp 
pháp cũng như công tác giám sát/thực thi của EPR, chính vì vậy, đảm bảo trách 
nhiệm rõ ràng trong Chính phủ là yếu tố quyết định  

Với Luật mới được đang dự thảo được xem là cơ sở pháp lý, thì điều quan trọng là phải xây dựng 
một nền tảng trong đó có trách nhiệm được xác định rõ ràng nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả 
trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.  

Sự tham gia tích cực của Chính phủ trong công tác quản lý chất thải  

Tại Việt Nam, các bên liên quan thuộc khu vực nhà nước ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và địa phương 
đang tham gia tích cực vào công tác quản lý chất thải (chương Error! Reference source not 
found.). Chính vì vậy, Chính phủ sẽ dành sự quan tâm và tham gia vào cấu trúc hệ 
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thống, vận hành, và giám sát/thực thi – không giống như ở những quốc gia khác có các cơ 
chế EPR được triển khai, trong đó vai trò của Chính phủ thường là thiết lập khung pháp lý và 
giám sát/thực thi.  

Bao gồm các bên liên quan thuộc khu vực tư nhân và các sáng kiến hiện có  

Như đã mô tả trước đó, việc khuyến khích khối công nghiệp tư nhân chủ động chịu trách nhiệm 
trong hệ thống EPR là rất quan trọng để vận hành thành công. Do các hành động và sáng kiến 
hướng tới quản lý chất thải hiệu quả hơn cũng đã được các bên liên quan thuộc khu 
vực tư nhân khởi xướng, chính vì vậy quá trình thực hiện nên có sự tham gia của 
lực lượng này, khi có thể. Điều này cần có được sự đồng thuận của cả hai bên.  

Ví dụ nổi bật nhất là sự tham gia của doanh nghiệp tại Việt Nam là một số công ty đa quốc gia đã 
hợp tác thành lập một tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động thu gom và tái chế bao bì cũng như vận 
động cho một hệ thống EPR bắt buộc. Tổ chức này có tên gọi là “PRO Việt Nam” – viết tắt của 
Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (chương 2.1.2.6). Tổ chức này được thành lập vào giữa tháng 
6 năm 2019 và nhận được sự ủng hộ từ phía Chính phủ. 

Phác thảo cấu trúc hệ thống theo Luật BVMT sửa đổi 

Cơ chế được nêu trong Luật BVMT sửa đổi (trích từ Dự thảo tháng 6 năm 2020) hình dung kết 
cấu của EPR (áp dụng không phân biệt dòng chất thải được bao gồm trong hệ thống EPR) như 
sau (Hình 17): 

 

  
Hình 17: Mô hình hệ thống EPR theo LEP dự thảo [MONRE, 2020] 

Mô hình này cho phép công ty có nghĩa vụ ba khả năng để lựa chọn:  
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1. Trách nhiệm cá nhân thông qua công tác tái chế do công ty tự thực hiện (hoặc tự thực hiện 
bởi chính doanh nghiệp sản xuất hoặc trực tiếp hợp đồng với một đơn vị quản lý chất thải) 

2. Trách nhiệm tập thể thông qua PRO do khối doanh nghiệp lãnh đạo, ký hợp đồng dịch vụ 
quản lý chất thải  

3. Trả một khoản phí đóng góp vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (VEPF, vai trò chính 
của VEPF được mô tả tại chương 2.1.1.1) 

Theo mô hình này, vai trò của MONRE là:  

› Đặt ra tỷ lệ tái chế, phí và tiêu chuẩn  
› Theo dõi (để xác minh) các nhà sản xuất về số lượng báo cáo đưa ra thị trường  
› Theo dõi (để xác minh) khối lượng tái chế được báo cáo từ hệ thống cá nhân và tập thể  
› Kiểm tra và giám sát (kiểm soát) VEPF, 

trong khi vai trò của PRO do khối doanh nghiệp lãnh đạo là:   

› Hợp đồng với các công ty tái chế  
› Báo cáo kết quả tái chế  

Không có sự liên kết hoặc tương tác giữa VEPF VÀ PRO được xác định. 

Luật BVMT là khung pháp lý chung cho EPR ở Việt Nam. Các quy định cho từng dòng chất thải 
cụ thể, chẳng hạn như EPR đối với rác thải bao bì, có thể dựa trên khuôn khổ chung này và đặt ra 
các quy định khác để quản lý chất thải của bao bì. 

4.3 ĐỀ XUẤT CẤU TRÚC HỆ THỐNG EPR PHÙ HỢP VỚI VIỆT NAM 
Căn cứ vào các đặc điểm của cấu trúc hệ thống EPR và bối cảnh của Việt Nam, cấu trúc hệ thống 
EPR phù hợp được kiến nghị như sau. 

Cơ chế EPR bắt buộc  

Cơ chế EPR được đề xuất là một cơ chế bắt buộc, tuân theo mô hình của Luật BVMT sửa đổi đã 
được thông qua. Các cơ chế bắt buộc đưa ra cơ sở tài chính đáng tin cậy nhằm thu gom, phân 
loại, và tái chế bao bì ở quy mô lớn. Nghĩa vụ đóng góp vào hệ thống của nhà sản xuất là rất quan 
trọng để xây dựng tiềm năng kinh tế dọc theo chuỗi giá trị. 

Vì tất cả các công ty đưa bao bì và sản phẩm liên quan đến hệ thống ra thị trường đều có nghĩa vụ 
chi trả cho hệ thống EPR nên hệ thống sẽ không làm ảnh hưởng đến mặt bằng cạnh 
tranh. Những quy tắc được áp dụng công bằng cho tất cả các công ty có nghĩa vụ và duy trì một 
sân chơi bình đẳng. Việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý có thể được kiểm soát một cách chính xác.  

Bao gồm bao bì, sản phẩm liên quan đến hệ thống và các công ty có nghĩa vụ  

Các sản phẩm được bao gồm trong hệ thống là tất cả vật liệu bao bì từ các dòng chất thải 
sinh hoạt, tức là từ các hộ gia đình và các nơi xuất xứ rác thải tương tự (nhà hàng, 
căng tin, văn phòng, người bán hàng rong và cửa hàng, v.v.).  Các vật liệu bao bì khác ngoài nhựa 
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được áp dụng để tránh những tác động thay thế trong thiết kế bao bì. Ngoài ra, còn bao gồm bao 
bì dịch vụ (ví dụ hộp đựng thức ăn mang đi) và các mặt hàng  nhựa không phải bao bì cần 
được quy định cụ thể (ví dụ ống hút nhựa). Sở dĩ đề xuất này được đưa ra là do công tác quản 
lý chất thải tại Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn. Hiện nay, các mặt hàng 
nhựa và bao bì không có giá trị hoặc có giá trị thấp, ví dụ như gói bọc, hộp đựng thức ăn mang đi 
và lớp nhựa mỏng hầu như không được các bên liên quan quan tâm xem xét. Một cơ chế áp dụng 
với tất cả các loại bao bì và sản phẩm có thể tạo cơ sở về tài chính và tổ chức cho cả các phần chất 
thải đã bị bỏ qua lâu nay. Các mặt hàng nhựa và bao bì được áp dụng trong hệ thống có thể  được 
định rõ đặc điểm theo cách tương tự - trước hết là giai đoạn sử dụng ngắn. Do đó, tất cả những 
đối trượng được nêu ở trên đều có thể tuân theo cùng một quy định và cơ chế của EPR.  

Theo định nghĩa và định dạng của chất thải được bao gồm trong hệ thống, thì bao bì thương mại 
điện tử cũng là đối tượng cần phải thuân theo. “Nhà sản xuất” đối với bao bì thương mại điện tử 
là các công ty vận chuyển sử dụng bao bì thương mại điện tử để gửi các sản phẩm của mình đến 
người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc xác định và thực thi theo quy định là một vấn đề rất khó khăn 
mà các hệ thống EPR hiện đang phải đối mặt.  

Các công ty được định nghĩa là “có nghĩa vụ” phải trả phí, là những công ty đưa bao bì và mặt 
hàng nhựa được quy định bao gồm trong hệ thống vào thị trường Việt Nam để tiêu 
thụ. Trái lại, công ty có nghĩa vụ đối với bao bì dịch vụ là những công ty bán bao bì 
dịch vụ rỗng cho các nhà hàng, người bán hàng rong và các hình thức cửa hàng thực phẩm và 
đồ uống khác để người tiêu dùng mua và chứa đồ. Tất cả các công ty có nghĩa vụ cần phải đăng 
ký thông tin về số lượng và loại vật liệu để xác định số tiền mình có nghĩa vụ phải trả và tạo điều 
kiện cho việc xác minh sự tuân thủ của các công ty. Nếu không tuân thủ hoặc báo cáo dữ liệu sai 
thì sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc.  

Các khoản phí điều chỉnh 

Nhằm khuyến khích thiết kế có thể tái chế và giảm thiểu số lượng bao bì và sản phẩm khó có thể 
tái chế thì các khoản phí điều chỉnh đã được đề xuất: Bao bì (ví dụ như PE và PP cứng cũng 
như chai nhựa PET trong suốt) - là loại có thể tái chế tốt – với cơ sở hạ tầng/năng lực kỹ thuật 
hiện có – là đối tượng được nhận tiền thưởng. Tiền thưởng này tương ứng với một khoản phí 
EPR được giảm xuống do công ty có nghĩa vụ chi trả. Hơn nữa, cũng có thể đưa ra tiền thưởng 
cho việc sử dụng vật liệu tái chế trong sản xuất nhằm tăng nhu cầu về polymer tái chế.  

Tương tự như vậy, có thể đưa ra tiền phạt đối với một loại bao bì cụ thể mà không thể hoặc tỷ 
lệ tái chế thấp (ví dụ như bao bì nhiều lớp và bao gói). Tiền phạt này tương ứng với môt khoản 
phí EPR được điều chỉnh cao hơn.  

Qua đó, các khoản phí điều chỉnh có chức năng điều chỉnh hướng kinh tế đối với bao bì và thiết 
kế sản phẩm hướng tới nhiều sản phẩm tái chế hơn ở Việt Nam khi có thể. Đồng thời, tiền phạt 
từ phí EPR hỗ trợ thiết lập các khả năng tái chế mới đối với những vật liệu mà cho đến nay không 
thể tái chế được ở Việt Nam.  

VÍ DỤ: Xem xét về cơ sở tính phí ở Hà Lan  
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Nhằm tiếp tục kết hợp chặt chẽ với khả năng tái chế của bao bì như một khuyến khích trong 
cơ chế EPR, nhiều PRO được thành lập đã điều chỉnh mức phí của mình. Tại Hà Lan, những 
điều chỉnh như vậy được chuyển đổi thông qua “kiểm tra khả năng tái chế’, cho phép xác 
định khả năng tái chế thông qua các câu hỏi cụ thể, tương đối đơn giản và phản ánh được 
tình hình tái chế hiện nay đối với chất thải bao bì của Hà Lan: 
› Bao bì có cứng không?  
› Đây có phải là bao bì dành cho các sản phẩm y tế hay không hoặc có chứa lượng nhỏ chất thải hoá chất không?  
› Đây có phải bao bì không chứa vật liệu phân rã oxo không?  
› Đây có phải bao bì không chứa PVC hoặc PVDC không?  
› Đây có phải bao bì không chứa thành phần silicone không?  
› Thành phần lớn nhất của bao bì được làm bằng vật liệu gì?  
› Bao bì chứa bao nhiêu phần trăm PE, PP hoặc PET (tính theo % tổng trọng lượng)?  
› Thành phần lớn nhất chỉ bao gồm vật liệu đơn chất, không có nhiều lớp, lớp phủ hoặc dung dịch đệm đúng 

không?  
› Đây có phải bao bì lớn hơn 5 cm và dung tích nhỏ hơn hoặc bằng 5 lít không?  
› Thành phần lớn nhất của bao bì có phải là màu khác ngoài màu đen không?  
› Bao bì có nhãn, tem hoặc ống bọc ngoài không?   
› Phần nào của bao bì được phủ bằng nhãn, tem hoặc ống bọc ngoài (theo % nhìn từ phía trước)?  
› Bao bì có nhãn, tem hoặc ống bọc ngoài có thể phân loại hoặc tái chế được theo bảng “Kiểm tra khả năng tái 

chế” không? 
› Bao bì không bao gồm keo nóng chảy và chất kết dính không rửa được?  
› Bao bì không có các bộ phận kim loại kèm theo?  
› Bao bì không chứa PET mờ đục?  
› Bao bì không phải là khay PET?  
Tổ chức Afvalfonds Verpakkingen Hà Lan lựa chọn khen thưởng việc sử dụng bao bì có khả năng tái chế tốt và 
không xử phạt đối với việc sử dụng các loại bao bì khác. Tất cả bao bì nhựa không có khả năng tái chế tốt trong các 
hệ thống thu gom, phân loại và tái chế hiện nay ở Hà Lan cũng như không tạo ra giá trị thị trường dương đều không 
đủ điều kiện để nhận mức phí điều chỉnh thấp hơn.   

 

Yếu tố quan trọng nhất để xây dựng những câu hỏi về cơ sở cho các khoản phí điều chỉnh là chúng 
phải phản ánh khả năng tái chế hiện có ở mỗi quốc gia tương ứng. Điều đó có nghĩa là, một số 
loại bao bì nhất định liên quan đến khả năng tái chế nói chung nhưng không thể tái chế ở một 
quốc gia cụ thể thì được coi là không thể tái chế. Những câu hỏi được thiết lập như vậy là phương 
tiện đơn giản nhưng hiệu quả nhằm xây dựng một hướng dẫn phù hợp cho các khoản phí điều 
chỉnh dựa trên hoàn cảnh thực tế trong nước    

Vì các khoản phí điều chỉnh bao gồm khả năng tái chế nên cần xác định rõ đâu là loại bao bì 
có thể tái chế được ở Việt Nam dựa trên các khả năng tái chế hiện có của Việt Nam. 
Hơn nữa,  những tiêu chí này cần được đánh giá thường xuyên để đảm bảo duy trì tính phù hợp 

Xem phụ lục 10.7 làm ví dụ, EPR đối với các vật liệu đóng gói khác nhau có thể trông như thế nào. 
Ngoài ra, xem phụ lục 10.8 để biết các kiến nghị về bao bì có thể phân huỷ được. 

4.3.1 Thiết lập PRO 
Có năm phương án khác nhau cho một PRO đước đề xuất trong chương này.  

Phương án 1: Mô hình theo Luật BVMT sửa đổi  
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Luật BVMT sửa đổi hiện nay đưa ra ba phương án khác nhau để công ty có nghĩa vụ lựa 
chọn (xem Hình 17): 

1. trách nhiệm cá nhân,  
2. trách nhiệm tập thể thông qua việc chi trả cho PRO để tổ chức và thực hiện công tác quản 

lý chất thải và   
3. trả cho VEPF nhằm tổ chức và thực hiện quản lý chất thải.  

Do đó, phương án 1 cho phép công ty cá nhân có nghĩa vụ được tự do nhất.  

Vai trò của MoNRE bao gồm thiết lập các mục tiêu bắt buộc cũng như kiểm tra, giám sát VEPF và 
theo dõi kết quả tái chế của hai phương án do khối doanh nghiệp lãnh đạo.  

Việc đưa phương án này vào thực tế có liên quan đến một số khó khăn được đưa ra ở mục dưới 
đây.  

Thứ nhất, ba phương án được đưa ra dựa trên ba kết cấu về phí riêng biệt:  

› Trong mô hình cá nhân, chi phí do công ty có nghĩa vụ tương ứng chi trả có liên quan trực 
tiếp đến chi phí ký hợp đồng với công ty thu gom và xử lý một lượng chất thải đã được 
xác định. Nhằm duy trì chi phí ở mức thấp, mỗi cá nhân công ty chịu trách nhiệm sẽ luôn 
hướng mục tiêu đến khối lượng chất thải dễ tiếp cận nhất – trên thực tế là từ các khu vực 
đô thị với dân cư đông đúc và tỷ lệ nhựa trong dòng chất thải sinh hoạt cao, do đó sẽ bỏ 
qua khu vực nông thôn hoặc khu vực kinh tế kém phát triển.  

› Trong mô hình tập thể với PRO, các khoản phí cần phải bao gồm cả chi phí quản lý chất 
thải, cũng như chi phí hành chính và các chi phí phát sinh khác như chiến dịch nâng cao 
nhận thức hoặc giáo dục. Các khoản khí sau đó dựa trên khối lượng bao bì đưa vào thị 
trường Việt Nam của mỗi công ty có nghĩa vụ tham gia. Hơn nữa, nếu PRO thu gom ở khu 
vực có cơ sở hạ tầng kém phát triển hơn thì chi phí quản lý chất thải sẽ cao hơn (ví dụ: do 
khoảng cách vận chuyển xa hơn)  

› Phí đóng góp được trả cho VEPF do nhà nước quy định. Nguồn ngân sách của VEPF được 
chi cho một số mục đích, và quản lý chất thải là một trong số đó.  

Vì mỗi công ty có nghĩa vụ được tự do quyết định một trong số những lựa chọn này nên các lựa 
chọn đang phải cạnh tranh với nhau. Kinh nghiệm từ các cơ chế EPR khác trên toàn thế giới cho 
thấy sự cạnh tranh sẽ được quyết định bởi các yếu tố kinh tế, ví dụ như mức phí rẻ nhất hiện có. 
Do vậy, sự cạnh tranh thông qua các khoản phí và chi phí liên quan có xu hướng làm 
suy giảm khả năng tồn tại của một trong ba phương án này. Khoản phí trả cho PRO sẽ 
bị hạn chế ở một giá trị nhất định do mức phí trả cho VEPF hoặc ký hợp đồng trực tiếp với một 
công ty hoặc ngược lại thấp hơn. Điều nay buộc đơn vị vận hành phải lựa chọn một hệ thống phí 
thay vì dựa trên tính cạnh tranh và ít dựa trên chi phí thực tế trong công tác quản lý chất thải. Hệ 
quả là sự cạnh tranh giữa ba tổ chức hoàn toàn khác biệt có thể ngăn cản hoạt động quản lý chất 
thải hiệu quả trên cả nước. Hơn nữa, nó cũng ngăn chặn các hiệu quả ngược dòng một cách đáng 
kể, ví dụ như hệ thống tiền thưởng/tiền phạt hiệu quả cho khả năng tái chế của bao bì.    
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VÍ DỤ: Ảnh hưởng tiêu cực đến các kết cấu chi phí và tác động của chúng  

Năm  2016, Ấn Độ đã ban hành quy định về EPR thông qua Quy tắc Quản lý chất thải nhựa. 
Để hoàn thành trách nhiệm của mình, các công ty có nghĩa vụ có thể tự do ký hợp đồng với 
một PRO (vì có một số PRO khác nhau cùng hoạt động để lựa chọn từ đó). Như đã nêu trong 
khuôn khổ về EPR, PRO chịu trách nhiệm chính trong việc thu gom và xử lý chất thải nhựa 
có giá thị thấp hoặc không có giá trị. Khi so sánh với các yếu tố khác thì đây là dịch vụ tốn 
kém vì việc thu gom tốn công sức trong khi thương mại hoá chất thải được thu gom là không khả thi về mặt kinh tế  
[MoEFCC, 2020]. 
PRO đang cạnh tranh với nhau và với các công ty có nghĩa vụ có thể tự do lựa chọn đối tác để ký hợp đồng. Do vậy, 
nhiều PRO đang phải đối mặt với vấn đề là không thể tăng giá các khoản phí mà công ty phải trả để bù đắp 
đủ cho các chi phí và/hoặc mở rộng khu vực cung cấp dịch vụ.  Với mức độ nhạy cảm về giá cao, các 
công ty có thể lựa chọn ký hợp đồng với PRO khác hoặc trực tiếp với công ty quản lý chất thải với 
mức phí thấp hơn.   
 
 Giống như ở nhiều quốc gia EU khác có các cơ chế EPR đang hoạt động, cơ chế EPR của 
Đức thiết kế phương pháp điều chỉnh sinh thái đối với các khoản phí mà công ty có nghĩa vụ 
phải chi trả. Phương pháp điều chỉnh này nhằm khuyến khích các công ty sử dụng bao bì có 
thể tái chế để bán những sản phẩm của mình. Vì mô hình EPR của Đức bao gồm một số PRO 
cạnh tranh nhau về giá nên phí EPR (khác nhau giữa các PRO) không được tiết lộ công khai.  
 
Cho đến nay, ở Đức không có định mức điều chỉnh về các khoản phí nào được thực hiện một cách 
hiệu quả – chỉ có khuôn khổ để xác định khả năng tái chế được thiết lập. Sự cạnh tranh của các PRO 
khác nhau – chủ yếu là cạnh tranh về giá – đối với khối lượng của các công ty có nghĩa vụ đã ngăn 
chặn các khuyến khích có hiệu quả để điều chỉnh thiết kế bao bì của họ. Ngược lại, các hệ thống EPR 
khác ở châu Âu khi PRO độc quyền hoạt động thì phí EPR đối với bao bì không thể tái chế đắt gấp đôi so với bao bì 
có thể tái chế.   
Điểm giống nhau giữa hai ví dụ trên là hiệu quả của sự cạnh tranh (như trong cả hai ví dụ, các công ty có 
nghĩa vụ được tự do lựa chọn ai sẽ thay mặt họ chịu hoàn toàn trách nhiệm) được thể hiện thông qua giá cả và chi 
phí thực hiện hiệu quả -  đối với trường hợp của Ấn Độ thì thiếu kinh phí để trang trải hợp lý các khoản chi phí 
dành cho thu gom, trong khi trường hợp ở Đức thì việc thực hiện các khoản phí điều chỉnh không được thực hiện 
rộng rãi.  

 

Thứ hai, để tăng cường tái chế bao bì cả về chất lượng và số lượng, điều quan trọng là phải tập 
trung vào việc lập kế hoạch dài hạn cho đơn vị tham gia hoạt động quản lý chất thải cũng như 
PRO và VEPF. Tuy nhiên, khi chưa có sự bảo đảm về một kết hoạch dài hạn,  đặc biệt là 
đối với PRO. Số lượng các công ty có thể thay đổi theo từng năm do công ty cá nhân có nghĩa vụ 
có thể lựa chọn giữa ba cách này (ví dụ: nếu phí trả cho PRO quá đắt so với việc ký hợp đồng trực 
tiếp với công ty quản lý chất thải hoặc trả cho VEPF), dẫn đến việc tăng cường hiệu quả tái 
chế bao bì sẽ trở nên khó khăn hơn và có thể bị giảm tốc độ. Điều này sẽ đặc biệt ảnh 
hưởng đến các vùng nông thôn hẻo lánh, nơi có nhu cầu lớn nhất về cải thiện quản lý chất thải 
bao bì. Vì vậy, sự chênh lệch giữa khu vực nông thôn và thành thị về thực tế quản lý chất thải bao 
bì có thể sẽ tiếp tục tồn tại hoặc thậm chí sẽ trở nên trầm trọng hơn.  

Hơn nữa, một thách thức nữa càng trở nên rõ ràng hơn trong trường hợp các công ty có nghĩa vụ 
chọn trả phí cho VEPF. Do có chức năng nhiệm vụ của VEPF rộng hơn nên VEPF cũng có thể 
hướng các khoản phí EPR cho những mục đích khác ngoài việc quản lý chất thải bao 



Nghiên cứu đánh giá cơ chế trách nhiệm mở rộng 
của nhà sản xuất đối với chất thải bao bì tại Việt Nam 

Tháng 11, 2020  Trang 54 trong 142 
 

bì, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình triển khai hệ thống quản lý chất thải bao bì trên 
toàn Việt Nam. Nhìn chung, rủi ro này sẽ mâu thuẫn với ý tưởng ban đầu về một hệ thống EPR 
minh bạch, chính xác và có thể kiểm soát được.  
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VÍ DỤ: Sử dụng sai các loại phí nộp cho ngân sách công 

 Năm 2004, Tunisa đã thiết lập một số hệ thống thu gom, xử lý và định giá một số loại chất 
thải, điển hình là hệ thống ECO-Lef. Hệ thống ECO-Lef là một hệ thống công để thu hồi và 
tái chế chất thải bao bì, được thực hiện với sự hợp tác của chính quyền địa phương. Hệ thống 
bao gồm công tác thu gom chất thải bao bì và tái chế chất thải nhựa được thực hiện theo các 
điều kiện do Cơ quan Quản lý Chất thải Quốc gia đưa ra. Hệ thống Eco-Lef chỉ áp dụng cho 
các loại bao bì cụ thể như chai PET, chai sữa làm từ HDPE, màng nhựa và túi làm từ PP cũng như một số loại lon 
kim loại – bao bì bằng bìa cứng không được bao gồm trong hệ thống.  
Hệ thống được tài trợ thông qua thuế dán nhãn sinh thái EPR, trong đó 5% giá trị gia tăng ròng phải trả cho nhựa 
nhập khẩu, bao gồm bao bì rỗng và nguyên liệu thô. Đối với việc nhập khẩu hàng hoá đã được đóng gói thì không 
bị tính phí 
Số tiền thu được  thông qua phí được sử dụng (một phần) để: 

›  Cung cấp tài chính vận hành hệ thống ECO-Lef, 
›  Trang trải một phần phí vận hành của cơ sở hạ tầng chất thải nguy hại và chất thải sinh hoạt, và  
›  Trang trải một phần chi phí vận hành cho Cơ quan Quản lý chất thải Quốc gia. 

Sau thành công ban đầu và đạt đến đỉnh điểm vào năm 2008 với việc thu gom được 15,700 tấn bao bì, hoạt động 
thu gom và tái chế dần dần giảm xuống, tuy nhiên giảm đáng kể xuống còn 5,400 tấn chất thải bao bì được thu gom 
vào năm 2017. Nguyên nhân của sự sụt giảm này bắt nguồn từ sự không đồng bộ giữa nguồn vốn thu được từ thuế 
sinh thái – được quy định ở một tỷ lệ phần trăm cố định (5%) –  và số lượng chất thải bao bì phát sinh trên thực tế. 
Do đó, phí thiếu chức năng điều hành đối với cơ sở hạ tầng thu gom và tái chế trong thực tế, do các khoản phí này 
giống như thuế sinh thái nói chung mà không có sự phân bổ rõ ràng về các giải pháp phù hợp.   
Những vướng mắc này càng trở nên nghiêm trọng hơn do yếu kém về kết cấu, ví dụ như thiếu sự giám sát thích 
hợp, chất lượng của các nhà tái chế kém, sự gia tăng của những công ty tái chế không được phê duyệt, khoảng cách 
vận chuyển dài dẫn đến chi phí tương đối cao và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là hạn chế trong 
chuỗi giá trị tái chế trong nước. Để cải thiện hệ thống này, Cơ quan Quản lý chất thải Quốc gia hiện đang sửa đổi 
lại hệ thống EPR tại Tunisia. 
 
 Tại Ghana, các hạt nhựa nhập khẩu phải trả một khoản phí từ năm 2017. Những quỹ này 
được Chính phủ quản lý nhằm hỗ trợ tài chính cho các biện pháp về quản lý chất thải.  Tuy 
nhiên, cho đến nay, số tiền này đã được chi cho các mục đích khác, thay thế ngân sách công 
thay vì được dùng để cải thiện công tác quản lý chất thải.  
 
Mặc dù có sự khác biệt giữa các quốc gia và hệ thống được triển khai ở những nước này, nhưng vẫn có nhân tố 
chung giữa các quốc gia. Điểm chung đó là chưa quản lý hiệu quả chất thải bao bì thông qua việc đóng 
góp tài chính cho cơ quan Chính phủ. Các quỹ dự định để tài trợ cho công tác quản lý chất thải 
nhưng lại được chi cho những giải pháp khác được cho là đã nhận tài trợ từ các nguồn khác. Ngoài 
ra, còn có các yếu tố khác góp phần vào sự thất bại của hệ thống này. Tuy nhiên, việc sử dụng các khoản phí được 
trả cho cơ quan Chính phủ là một trong những vấn đề chính.  

 

Thứ ba, việc theo dõi phương án này phức tạp hơn nhiền vì cần phải đảm bảo rằng  

› Tất cả các công ty có nghĩa vụ tham gia dưới hình thức này hoặc hình thức khác với số 
lượng chính xác bao bì có nghĩa vụ  

› Không xảy ra việc kê chi phí trùng lặp từ phía đơn vị tham gia hoạt động quản lý chất thải 
– trong trường hợp họ được một số công ty khác nhau ký hợp đồng (ví dụ: một số công 
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ty sử dụng cơ chế cá nhân và PRO) và chất thải được xử lý hoặc tiêu huỷ đúng quy định, 
họ có thể cố gắng tiếp nhận thêm/thanh toán gấp đôi cho cùng một dịch vụ.  

Điều này đòi hỏi nỗ lực rất cao trong việc theo dõi và giám sát ở tất cả các cấp và các 
bước – nhằm đảm bảo dòng tài chính được thu và phân bổ phù hợp, đồng thời những nghĩa vụ 
trong quản lý chất thải được thực hiện một cách đầy đủ. Nỗ lực theo dõi và giám sát khiến phương 
án này có khả năng dễ bị gian lận và xuất hiện những đơn vị không tuân thủ – từ đó 
đe doạ đến hoạt động lâu dài và thành công của một hệ thống EPR. 

VÍ DỤ: Hệ quả của một cấu trúc hệ thống không đầy đủ  

Nga đã triển khai hệ thống EPR từ năm 2015, đưa ra một cách tiếp cận cho phép các công ty 
có nghĩa vụ lựa chọn giữa cách tiếp cận do khối doanh nghiệp lãnh đạo để đảm nhận trách 
nhiệm của họ (riêng lẻ hoặc chung thông qua PRO) hoặc cách tiếp cận do nhà nước lãnh đạo 
thông qua việc trả phí sinh thái cho một quỹ quản lý công. Nhìn chung, hệ thống này đã được 
thiết lập theo mô hình phân quyền hơn. Tuy nhiên, trong vòng 5 năm kể từ khi ban hành, cấu 
trúc hệ thống EPR này đã không đưa ra được phương pháp quản lý chất thải một cách đầy đủ do công tác thu gom 
riêng biết cũng như năng lực phân loại và tái chế còn thiếu.  
Nguyên nhân của việc này là do tổng thể cấu trúc hệ thống không đầy đủ, trong đó thiếu cơ chê kiểm 
soát như: thiếu cơ quan điều phối, các biện pháp thực thi yếu kém, và sự phối hợp với đơn vị tham gia hoạt động 
quản lý chất thải trong khu vực còn hạn chế. Đặc biệt, vấn đề bắt nguồn từ sự khó khăn trong việc lập kế hoạch 
dài hạn cho hệ thống do số lượng các công ty chi trả cho một phương thức cụ thể đều có thể thay đổi theo từng 
năm. Vì vậy, ví dụ, số tiền thu được thông qua phí sinh thái thấp hơn đáng kể so với dự đoán trước đây. Ngoài ra, 
số tiền từ ngân sách công không chỉ được chi cho quản lý chất thải bao bì mà cả các biện pháp quản lý chất thải nói 
chung.  
Những hạn chế đã nêu còn được tìm thấy ở khả năng gian lận từ cả PRO và các công ty sử dụng mô hình trách 
nhiệm cá nhân ở mức cao. Điều này chứng tỏ là rất khó để giám sát lượng bao bì chính xác được các công ty đưa ra 
thị trường và khai báo. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc giám sát xem hoạt động quản lý chất thải có tuân thủ 
các tiêu chuẩn hay không. Do đó, trong những năm qua, hệ thống EPR đã bị suy yếu do mức độ gian lận và sống 
lượng các tổ chức đơn vị không chịu đóng phí ở mức cao: Về số lượng, khoảng 160,000 công ty có nghĩa vụ trong 
năm 2019 nhưng chưa đến 16,000 công ty thực hiện đầy đủ trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất [CEEREC, 
2020].  
Hệ thống EPR của Nga hiện đang được sửa đổi.  
Ví dụ này chỉ rõ sự cần thiết của việc triển khai một cấu trúc hệ thống trong đó sự tuân thủ của các 
công ty có nghĩa vụ có thể được thực thi và giám sát nhằm hạn chế những hoạt động gian lận và 
không tuân thủ ở mức thấp. Yếu tố quan trọng thứ hai bao gồm lập kế hoạch dài hạn và hiệu quả sẽ 
trở nên rất khó khăn nếu lựa chọn giữa các phương pháp tiếp cận khác được đưa ra.  

Phương án 2: Lựa chọn giữa PRO và VEPF  

Phương án 2 là một biến thể của Phương án 1 với sự khác biệt là không còn trách nhiệm cá nhân 
đối với trách nhiệm của nhà sản xuất. Do đó, các công ty có nghĩa vụ trong phương án này được 
tự do lựa chọn chi trả cho PRO để hỗ trợ mô hình do khối doanh nghiệp lãnh đạo chịu trách nhiệm 
hoặc đóng góp vào VEPF một cách được xây dựng dựa trên vai trò mạnh mẽ của khu vực nhà 
nước (Hình 18).  
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Hình 18:  Phương án 2 cho cấu trúc hệ thống EPR, được sửa đổi dựa trên dự thảo LEP 

[MONRE, 2020] 

 

Nếu chỉ có hai lựa chọn thì phương án này loại bỏ lựa chọn giữa trách nhiệm cá nhân và trách 
nhiệm tập thể. Hai phương án này vẫn phân biệt theo vai trò lãnh đạo của khối doanh nghiệp 
hoặc khu vực nhà nước. Do đó, phương án này đưa ra một cấu trúc hệ thống dễ giám sát hơn 
đáng kể– như một phương án giám sát và theo dõi sát sao nhất – không có phương án đặc biệt 
(như đã  giải thích ở trên) về trách nhiệm cá nhân.  Vì vậy, phương án 2 ít có khả năng bị 
gian lận và xuất hiện những đơn vị không tuân thủ so với phương án 1- trong cả hai 
trường hợp, những phương án này được xác định là những mối đe doạ chính đối với sự thành 
công chung của cơ chế EPR.  

Vai trò của MONRE sẽ giống như phương án 1, tuy nhiên, việc kiểm tra kết quả tái chế được dự 
đoán sẽ ít hơn vì tất cả các hoạt động do khối doanh nghiệp lãnh đạo được quản lý bởi một đơn 
vị, đó là PRO.  

 

VÍ DỤ: Trách nhiệm cá nhân trong thực tế  

Vào năm 2016, Kenya đã ban hành Quy chế Quản lý Chất thải từ quy định hiện hành. Trong đó nêu rằng bất cứ 
đơn vị nào có hoạt động phát sinh chất thải đều có trách nhiệm thực hiện các cơ chế giảm thiểu và xử lý thích hợp 
chất thải. Quy định này nghiêm cấm xử lý chất thải gây nguy hại, không chấp nhận xử lỷ bất cứ loại chất thải nào 
theo cách gây ô nhiễm và giao phó trách nhiệm về ô nhiễm cho người sản xuất. Trách nhiệm này được thực 
hiện thông qua dưới dạng các biện pháp thu hồi, hoạt động giống như các cơ chế trách nhiệm cá nhân.  
Để tổ chức các hoạt động thu hồi này, nhà sản xuất đã chi trả cho đơn vị vận hành nhằm thu gom một lượng chất 
thải đã xác định để xử lý. Tuy nhiên, do sự chênh lệch đáng kể giữa khu vực nông thôn và thành thị nên hầu hết tất 
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cả những biện pháp thu hồi đều chỉ được thực hiện ở trung tâm đô thị như Nairobi:  nơi chất thải được tiếp cận dễ 
dàng từ góc độ cơ sở hạ tầng với số lượng lớn và cần ít thời gian hơn để thu gom một lượng nhất định.  
Vì vậy, vận hành các cơ chế thu hồi ở những khu vực có mật đô dân cư cao như vậy sẽ rẻ hơn đáng kể. Theo đó, 
việc áp dụng các cơ chế thu hồi đã làm gia tăng sự chênh lệch giữa khu vực nông thôn và thành thị 
trong công tác quản lý chất thải.   
Ngoài ra, do số lượng lớn các nhà sản xuất nên không thể kiểm soát và theo dõi được nếu tất cả các nhà sản xuất  

›  tổ chức thu hồi tất cả,  
›  tổ chức thu hồi đúng số lượng (tức là bằng với lượng chất thải do nhà sản xuất phát sinh), và 
›  xử lý chất thải đúng cách: Trong một số trường hợp, chất thải chỉ được thu gom đơn giản để chôn lấp ra ngoài 

thành phố và/hoặc môi trường nước  
Do hệ thống này không đưa đến việc quản lý chất thải bao bì và chất thải nhựa nói chung một cách có hiệu quả, nên 
đến năm 2017, Kenya thay vào đó đã ban hành lệnh cấm đối với việc sử dụng, sản xuất và nhập khẩu tất cả các loại 
túi nhựa dùng để đóng gói trong thương mại và gia dụng. Hơn nữa, quy định về EPR đối với tập hợp các dòng chất 
thải cũng được dự thảo trong năm 2020. 
 
Hệ thống EPR của Đức ban đầu được thực hiện vào năm 1993 thông qua Pháp lệnh về bao bì, đã được sửa đổi tổng 
cộng bảy lần và cuối cùng được thay thế bởi Luật bao bì vào tháng 1 năm 2019. Một trong những thay đổi chính 
được đưa ra trong lần sửa đổi thứ 7 vào năm 2015 là lệnh cấm đối với cơ chế trách nhiệm cá nhân. Nguyên nhân là 
do một số tiền lớn tiếp tục không được chi trả cho bao bì (ví dụ 31% năm 2008 và 26% năm 2010, [GVM, 2010]), 
tạo gánh nặng cho việc quản lý chất thải bao bì, bởi các thiếu hụt trong chi phí bị quy sang cho các 
PRO và – kết quả là - các công ty trả phí đúng mức 
Số lượng lớn bao bì này không được trả phí, phần lớn được cho là do các thiếu sót của hệ 
thống, mức độ gian lận và không tuân thủ ở mức cao (ví dụ sai lệch vì cân sai) do các cơ chế 
cá nhân gây ra. Việc theo dõi, giám sát các cơ chế được chứng minh là rất phức tạp và khó 
khăn nên dễ bị lợi dụng. Vì không có một sửa đổi nào trước đó về Pháp lệnh Bao bì thực sự 
cải thiện được vấn đề này nên lần sửa đổi thứ 7 đã cấm các hình thức trách nhiệm cá nhân 
ngoại trừ một số ít trường hợp, ví dụ như đối với bao bì công nghiệp và vận tải. 
Như đã giải thích trong cả hai ví dụ, cơ chế trách nhiệm cá nhân đã tác động tiêu cực đến sự thành 
công của công tác quản lý chất thải bao bì và đã bị các công ty lợi dụng một cách bất hợp pháp để 
tránh phải tham gia vào hệ thống. Các cơ chế trách nhiệm cá nhân thường được khai thác như một 
giải pháp chiến lược vừa rẻ, vừa dễ dàng để trốn tránh, đôi khi có những tác động nghiêm trọng 
đến môi trường. Đặc biệt, điều này đã xảy ra khi gặp khó khăn trong hoạt động theo dõi và giám sát 
hệ thống cũng như đảm bảo sự tuân thủ của tất cả các công ty có nghĩa vụ.  

 

Tuy nhiên những thách thức dẫn đến phá huỷ kết cấu về phí như đã được xác định 
vẫn tiếp tục tồn tại trong phương án này, gây ra tác động tiêu cực đến việc thực hiện cơ sở hạ tầng 
chất thải và điều chỉnh phí, cũng như tạo khó khăn chung trong việc lập kế hoạch dài hạn. Nguyên 
nhân là do sự không chắc chắn về số lượng các công ty chịu chi trả cho từng phương thức vì những 
công ty này có thể thay đổi sang phương thức thực hiện trách nhiệm khác. Ngoài ra, do có chức 
năng nhiệm vụ của VEPF rộng hơn nên số tiền được đưa vào VEPF có nguy cơ được sử dụng cho 
các mục đích khác ngoài công tác quản lý chất thải  

Phương án 3: Chủ thể mới là đơn vị vận hành do PRO và VEPF cùng quản lý  

Phương án ba mô tả một hệ thống trong đó cả PRO do khối doanh nghiệp lãnh đạo và VEPF 
cùng quản lý hệ thống, thừa nhận vai trò quan trọng đối với cả khối công nghiệp và khu vực 
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nhà nước. Như đã hình dung trong phương án này, tất cả các công ty có nghĩa vụ phải trả phí cho 
PRO – đơn vị sau này sẽ chịu trách nhiệm quản lý dòng tài chính. PRO chuyển tiền vào VEPF, 
đơn vị này có trách nhiệm quản lý chất thải bao bì. Để VEPF có thể tiếp nhận được tiền, đơn vị 
này phải chỉ rõ số tiền sẽ được chi tiêu cho mỗi giải pháp. Vì vậy – không như phương án 1 và 2 
– các công ty có nghĩa vụ không có sự lựa chọn giữa một số phương thức đảm nhận 
trách nhiệm nhà sản xuất của mình (Hình 19). 

 
Hình 19: Phương án 3 về kết cấu cơ chế EPR, được sửa đổi sau dự thảo LEP [MONRE, 2020] 

Ưu điểm của phương án đề xuất này là giải quyết những thách thức được xác định gây ảnh hưởng 
đến sự thành công của phương án 1 và 2: Vì không có sự “cạnh tranh” giữa PRO và VEPF, nên 
việc thực hiện kết cấu về phí không bị tác động. Nó cho phép điều chỉnh mức phí dựa trên chi phí 
thực tế trong quản lý tổng hợp chất thải trên cả nước cũng như điều chỉnh phí một cách hiệu quả 
nhằm khuyến khích khả năng tái chế và sử dụng nguyên liệu tái chế trong thiết kế bao bì. Hơn 
nữa, khi các công ty không thể lựa chọn giữa các phương thức/chủ thể thực hiện trách nhiệm thì 
phương án này mang lại khả năng tốt nhất trong việc lập kế hoạch dài hạn. Sau cùng, vì PRO sẽ 
yêu cầu VEPF nêu rõ các biện pháp mà VEPF dự định tài trợ  trước khi chuyển tiền nên mối lo 
ngại đối với việc chi tiền cho các mục đích khác ngoài quản lý chất thải bao bì sẽ được giảm bớt.  

Vai trò của Bộ TNMT sẽ giống như phương án 1 và phương án 2 với điểm khác biệt duy nhất là 
các nỗ lực theo dõi và giám sát được giảm xuống vì chủ yếu là VEPF yêu cầu theo dõi và giám sát.  

Nhược điểm của phương án này là phụ thuộc vào sự hợp tác nhịp nhàng giữa hai chủ thể là PRO 
và Quỹ BVMT, đang hoạt động riêng rẽ trong hai phương án trước. Hai chủ thể này sẽ cần phải 
từ bỏ một số nhiệm vụ và trách nhiệm của mình – vì theo phương án 3 – không có sự chồng chéo 
về những nhiệm vụ và trách nhiệm của hai chủ thể. Ngoài ra, cần có những nỗ lực hành chính 
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trong hợp tác giữa hai đơn vị và dòng chi phí liên quan. Tuy nhiên, những chi phí này sẽ được chi 
trả thông qua các khoản phí được các công ty có nghĩa vụ nộp vào.   

Một lĩnh vực khác tiềm ẩn xung đột đó là sự hợp tác giữa PRO và VEPF. Mô hình yêu cầu VEPF 
phải hạch toán các khoản tiền do PEO chuyển vào, do đó báo có cho một tổ chức do khối doanh 
nghiệp lãnh đạo. Mặc dù MONRE sẽ chịu trách nhiệm giám sát và có thể xử phạt, nhưng quyền 
hạn bằng cách nào đó đã đảo ngược so với bình thường. Chính vì vậy, đây sẽ là mối đe doạ tiềm 
ẩn đối với việc thực hiện thành công phương án thứ 3 này.   

VÍ DỤ : Cạnh tranh của hệ thống do khối doanh nghiệp lãnh đạo và hệ thống do nhà nước lãnh đạo  

PRO Eco-LEF do nhà nước Tunisia lãnh đạo đã cho phép các bên liên quan trong khu vực 
tư nhân trở thành thành viên và đóng góp trên cơ sở tự nguyện. Tuy nhiên, vì các công ty tư 
nhân không tham gia vào bất kỳ khía cạnh tổ chức nào nên họ không có tầm ảnh hưởng đến 
hệ thống, hoạt động của hệ thống và việc quản lý dòng tài chính. Do đó, chỉ những công ty 
thực sự tham gia Eco-LEF và có rất ít ưu tiên trong việc kiểm soát hoạt động không tuân thủ 
và gian lận ở mức độ thấp trong hệ thống.  
Nếu các công ty có quyền lợi riêng trong một hệ thống được vận hành hiệu quả và bị ảnh hưởng 
trực tiếp bởi các hệ quả tiêu cực (ví dụ: chịu chi phí quản lý chất thải bao bì đối với những bao bì do những tổ 
chức đơn vị không đóng phí đưa ra thị trường, phá hỏng sự cạnh tranh), thì cả khu vực tư nhân và nhà nước 
sẽ có động lực mạnh mẽ để phối hợp nhằm kiểm soát việc không tuân thủ và gian lận ở mức độ thấp 
và cuối cùng đóng vai trò như người hỗ trợ quan trọng cho một hệ thống EPR thành công.  

 

Xét thấy công tác quản lý chất thải trên thực tế ở Việt Nam có sự khác biệt đáng kể (xem chương 
2.1.2), một cấu trúc hệ thống được đưa ra rõ ràng trong đó một chủ thể chịu trách nhiệm chung 
đối với tất cả các biện pháp quản lý chất thải bao bì là đầy đủ hơn nhằm đảm bảo rằng mỗi khu 
vực đều nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Một hệ thống mà ít nhất là trong giai đoạn giới thiệu, 
không bao gồm yếu tố cạnh tranh, có cơ hội thành công cao nhất – so với một kết cấu trong đó 
việc vận hành các biện pháp quản lý chất thải bao bì bị ảnh hưởng bởi kết hoạch dài hạn không 
đảm bảo và không đủ kinh phí. Hơn nữa, vì mỗi chủ thể sẽ tổ chức và quản lý các hoạt động của 
mình một cách riêng biệt nên không thể đảm bảo rằng tất cả các khu vực đều nhận được hỗ trợ 
cần thiết và các biện pháp được thống nhất giữa các chủ thể  

Phương án 4: Quản lý chung của PRO – các vai trò được hoán đổi  

Ngoài ra, phương án 4 mô tả hệ thống trong đó PRO do khối doanh nghiệp lãnh đạo và 
VEPF cùng quản lý hệ thống, trao vai trò quan trọng cho cả Chính phủ và ngành có nghĩa vụ. 
So sánh trực tiếp với phương án 3, các vai trò ở đây được hoán đổi: tất cả các công ty có nghĩa 
vụ phải trả phí cho VEPF, đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm quản lý các dòng tài chính 
và chuyển tiền cho PRO – do đó đơn vị này có trách nhiệm tổ chức hoạt động quản 
lý chất thải bao bì.  

Tương tự như mô hình trước đó, PRO phải chỉ rõ các giải pháp được chi trả từ quỹ phí EPR. Do 
vậy, các công ty có nghĩa vụ có một phương án để đảm nhận trách nhiệm nhà sản xuất 
của mình (Hình 20) 
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Hình 20: Phương án 4 về cấu trúc hệ thống EPR, được sửa đổi sau dự thảo LEP [MONRE, 

2020] 

 

Phương án 4 này cho phép sử dụng các khoản phí EPR dựa trên chi phí thực tế trong việc 
quản lý tổng hợp chất thải bao bì trên cả nước, điều chỉnh các khoản phí hiệu quả, 
lập kế hoạch dài hạn và vận hành hiệu quả hơn nữa thông qua quản lý nhà nước, 
theo nhiều cách tương tự như mô tả trước đây ở phương án 3. Về tổng thể, một cấu trúc hệ thống 
được xác định rõ ràng trong đó hoạt động quản lý nằm trong tay một chủ thể, cho phép thiết lập 
một hệ thống EPR để mỗi khu vực đều nhận được sự hỗ trợ cần thiết và sắp xếp các giải pháp 
xuyên suốt cả Việt Nam.  

Cũng giống như phương án 3, phương án 4 phụ thuộc vào sự hợp tác nhịp nhàng giữa hai chủ 
thể là PRO và VEPF, và yêu cầu cả hai chủ thể phải từ bỏ một số trách nhiệm của mình để đảm 
bảo rằng không có sự chồng chéo hoặc lỗ hổng, ngoài các chi phí hành chính. Một nhược điểm 
khác trong việc triển khai mô hình này là yêu cầu VEPF chịu trách nhiệm về PRO. PRO với tư cách 
là tổ chức do khối doanh nghiệp lãnh đạo, không có nhiệm vụ xử phạt đối với việc sử dụng sai 
quỹ của PRO. Vai trò của MONRE trong việc giải quyết tranh chấp và thực thi pháp luật sẽ rõ hơn, 
gắn với các yêu cầu về tổ chức/nhân sự.  

Phương án 5: Quản lý chung một chủ thể trung tâm bao gồm cả PRO và VEPF  

Phương án thứ 5 có một số điểm tương đồng với phương án 3 và 4, tuy nhiên, nó hướng đến 
“một bước xa hơn” – một chủ thể mới được thiết lập, bao gồm một bên là nhà nước, được đại 
diện thông qua VEPF, và một bên là tư nhân, được đại diện thông qua PRO. Chủ thể “mới” này 
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sẽ được kiểm soát bởi cả nhà nước và khối doanh nghiệp, đóng vai trò là đơn vị vận hành (Hình 
21). 

 

 
Hình 21: Phương án 5 về cấu trúc hệ thống, được sử đổi sau dự thảo LEP [MONRE, 2020] 

 

Tương tự như phương án 3, phương án này cũng giải quyết những thách thức đã xác định gây 
ảnh hưởng đến sự thành công của phương án 1 và 2, ví dụ như:  ảnh hưởng tiêu cực đến kết cấu 
chi phí, kế hoạch dài hạn được đảm bảo và thực hiện hiệu quả các khoản phí được điều chỉnh.  

Trong phương án 5 này, các dòng tài chính và trách nhiệm thực hiện các giải pháp được tập trung 
trong một chủ thể, cho phép đạt hiệu quả cao hơn cùng với việc giảm nỗ lực giám sát và truy xuất 
nguồn gốc của các nguồn quỹ. Đơn vị vận hành cũng sẽ có trách nhiệm can thiệp hiệu quả như 
một chủ thể có quyền tiếp cận vào tất cả nguồn lực tổ chức bao gồm cả nhân sự có trình độ. Việt 
thiết lập phương án 5 với một tổ chức đan xen do khối doanh nghiệp và nhà nước cùng lãnh đạo 
là một khái niệm mới lạ đối với Việt Nam và có thể không khả thi trong khuôn khổ hành chính.   
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5 VẬN HÀNH HỆ THỐNG 
Dựa trên cấu trúc đã đề xuất, chương này mô tả sự vận hành của một hệ thống EPR khi được áp 
dụng vào thực tế trong bối cảnh của Việt Nam. Tuy phần Cấu trúc hệ thống đề xuất và thảo luận 
các khả năng thiết lập PRO khác nhau, điều quan trọng cần nhấn mạnh là những đề xuất theo 
sau sẽ được tối ưu hóa trong một thiết lập PRO không có tùy chọn cạnh tranh, 
nhưng nhìn chung hoàn toàn có thể được áp dụng cho các hình thức thiết lập khác. 
Mục 5.1 trình bày chi tiết các quy định chung cần thiết để vận hành hiệu quả, tiếp theo là Mục 5.2, 
áp dụng các quy định này trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam. Mục 5.3 tổng hợp những kết luận 
thông qua việc đề xuất một phương pháp tiếp cận phù hợp nhằm giải quyết các nhu cầu cụ thể 
đối với một hệ thống EPR vận hành hiệu quả tại Việt Nam. 

5.1 ĐẶC ĐIỂM VẬN HÀNH HỆ THỐNG EPR  

5.1.1 Quản lý tổng hợp chất thải trong các hệ thống EPR và mục tiêu tương ứng  
Để tạo được mô hình tuần hoàn, bao bì và một số mặt hàng không phải bao bì  (được gọi là bao 
bì và mặt hàng nhựa được bao gồm trong hệ thống) cần phải được thu gom, phân loại và 
tái chế - một nhiệm vụ mà các đơn vị tham gia hoạt động quản lý chất thải phải thực 
hiện. Do đó, họ tiếp nhận nguồn tài chính từ hệ thống EPR. Tuỳ thuộc vào thiết lập hệ 
thống EPR cụ thể, việc thu gom chất thải có thể  

(i) được tổ chức bởi cơ quan nhà nước (có thể bằng cách thuê một công ty tư nhân) và 
chỉ được hỗ trợ tài chính thông qua phí EPR do các công ty có nghĩa vụ đóng,  

(ii) do khối doanh nghiệp có nghĩa vụ chủ trì, cả về tổ chức và tài chính (thông qua PRO), 
và tồn tại song song với công tác thu gom của chính quyền địa phương cho các dòng 
thải khác không nằm trong cơ chế EPR  

(iii) là một mô hình “ở giữa” thông qua các hợp đồng giữa khối công nghiệp tư nhân và cơ 
quan nhà nước tương ứng. 

Vì chất thải bao bì bao gồm rất nhiều loại vật liệu và hợp chất của chúng nên việc phân loại là 
một bước không thể thiếu trước bất cứ một quy trình tái chế nào.  Thậm chí trong 
trường hợp chỉ thu gom riêng một loại vật phẩm (ví dụ: chỉ chai nhựa PET hoặc chỉ lon kim loại), 
sẽ luôn có rác được phân loại không đúng cách và do đó luôn cần bước đảm bảo rằng không có 
tạp chất hoặc chất gây ô nhiễm. Chất thải bao bì được thu gom có thể phân loại thủ công hoặc 
tự động – hoặc kết hợp cả hai. 
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Hình 22: Ví dụ: Phân loại thủ công chất thải bao bì sinh hoạt tại Bắc Kinh, Trung Quốc  

Sau quá trình phân loại, từng phần chất thải riêng biệt được bán cho các công ty tái chế (xem 
Hình 23). 

 
Hình 23: Ví dụ: Các phần chất thải được phân loại thành từng kiện  

 

Điều quan trọng là tất cả bao bì thu gom phải được tái chế hoặc thu hồi. Việc tuân 
thủ nghĩa vụ này rất cần được quy định trong các văn bản luật. Ví dụ, cần xác định xem 
tái chế nguyên liệu thô hoặc thu hồi năng lượng đâu là phương án ưu tiên. Cách giải quyết cho 
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các vật liệu được phân loại và thu gom không đạt tiêu chuẩn (lẫn tạp chất, dư lượng các vật liệi 
không được bao gồm trong hệ thống sau khi phân loại) cũng cần được đưa ra.  

Đốt rác không được coi là tái chế, nhưng có thể xem là một hình thức thu hồi năng lượng khi đáp 
ứng các yêu cầu kỹ thuật. Vì một số bao bì không thể tái chế nên đốt rác là phương pháp xử lý 
thích hợp, so với chôn lấp – tuy nhiên, chỉ khi quy trình xử lý tuân thủ theo các tiêu chuẩn môi 
trường nghiêm ngặt để tránh bất cứ hình thức gây ô nhiễm nào. Cần phải đảm bảo rằng bao bì có 
thể tái chế không được chuyển đi để đốt và có đủ những khuyến khích được đưa ra nhằm thiết 
lập các phương án và năng lực để tái chế càng nhiều bao bì càng tốt.  

Hơn nữa, các mục tiêu tái chế và thu hồi cần được xác định thông qua tỷ lệ tái chế hoặc số lượng 
tái chế tuyệt đối. Có ba loại mục tiêu khác nhau (Bảng 13). 
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Bảng 13: Các loại mục tiêu quản lý chất thải khác nhau trong hệ thống EPR  

Các loại mục tiêu 

Tỷ lệ (ví dụ: thu gom, thu 
hồi): 

 

 
 

Đây là những mục tiêu phổ biến 
nhất được sử dụng trong các hệ 
thống EPR. Chúng dựa vào các phân 
tích dữ liệu (cấp cao – sophisticated 
data) và một cơ sở dữ liệu đáng tin 
cậy. Triển vọng lâu dài sẽ bao gồm 
việc có thêm các định mức cho 
nhiều mục tiêu được đặt ra khi hệ 
thống EPR phát triển thêm trong 
tương lai.  

Tỷ lệ tiếp cận hệ thống  
 
 

 
 

Trong một khoảng thời gian nhất 
định, một tỷ lệ dân số nhất định 
phải được tiếp cận với hệ thống thu 
gom chất thải EPR (ví dụ, sau 5 
năm, 20% dân số phải được kết nối 
với cơ sở hạ tầng thu gom chất thải 
EPR).  

Các giải pháp quản lý 
chất thải cụ thể  

 

 
 

Các giải pháp can thiệp có thể đo 
lường được định rõ cho những mục 
tiêu nên trên. Chúng có thể được 
mở rộng trong quá trình phát triển 
hơn nữa của hệ thống EPR. Chi phí 
có thể được tính toán chính xác hơn 
(tức là các yêu cầu về tài chính của 
PRO), được giám sát dễ dàng hơn 
và phản ứng linh hoạt trước những 
phát triển ngoài dự kiến.  

 

Cách thức để thực thi và giám sát một hệ thống EPR và các mục tiêu đặt ra, cũng như những cơ 
chế liên quan như hệ thống đăng ký, được trình bày trong mục 6.1.1 

5.1.2 Tích hợp khu vực phi chính thức vào quá trình vận hành 
Đặc điểm của lĩnh vực quản lý chất thải là có mức thâm dụng lao động cao, với chi 
phí kinh doanh ban đầu thấp để gia nhập thị trường. Được coi là dễ thiết lập, lĩnh 
vực này thu hút rất nhiều sự tham gia của khu vực không chính thức để tạo thêm 
thu nhập [Alam, 2014]. Ở một số nơi, chỉ có các hoạt động không chính thức được thực 
hiện. Khối doanh nghiệp phi chính thức là trụ cột của hoạt động thu gom, phân loại, 
tái chế và thương mại – đặc biệt là ở những quốc gia đang phát triển.  

Tuy nhiên, rất khó để đánh giá toàn bộ lĩnh vực này, vì việc kết nối liên lạc với các nhà nghiên cứu 
thường bị lực lượng lao động không chính thức lảng tránh, số lượng lao động và hoạt động 
thường dao động trong các mùa [GA circular, 2019]. Ở một số nơi trên thế giới như các khu vực 
ở Brazil, khu vực phi chính thức được tổ chức tốt và đem lại hiệu quả cao – tạo sinh kế tương đối 
khá cho người dân. Trong khi ở những nơi khác, người dân chỉ kiếm được hơn 2$ một ngày  [xem 
Kenya, WIEGO, 2019]. Sở dĩ hoạt động này tạo ra giá trị thấp là do rác tái chế có lẫn tạp chất vì 
thiếu phân loại tại nguồn, cũng như các thị trường đầu ra cho vật liệu còn kém phát triển. Hơn 
nữa, khu vực phi chính thức và những đóng góp quan trọng của họ đối với sức khoẻ cộng đồng 
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và môi trường hầu như không được Chính phủ và xã hội công nhận, dẫn đến việc họ có địa vị xã 
hội thấp và thiếu hỗ trợ để cải thiện đời sống và môi trường làm việc [WIEGO, 2019]. 

Các bên liên quan phi chính thức hoạt động trên hầu hết các bước của chuỗi quản 
lý chất thải, mặc dù chủ yếu ở khâu thu gom. Việc phân biệt rõ ràng các bộ phận phi chính thức 
của lĩnh vực quản lý chất thải với những bộ phận chính thức là hầu như không thể (xem  

Hình 24). 

 

 

Hình 24: Các hoạt động phi chính thức trong quản lý chất thải  

Nhiều chủ thể phi chính thức làm công việc thu gom vật liệu tái chế từ hộ gia đình, hoặc là những 
người nhặt rác trên đường phố, tại các trạm trung chuyển và ở bãi rác. Họ thường thu gom vật 
liệu có thể tái chế và bán cho những người trung gian, ví dụ như doanh nghiệp nhỏ có kho bãi 
chứa vật liệu tái chế, sau đó bán lại cho các công ty tái chế. Tuy nhiên, cũng có nhiều doanh nghiệp 
phi chính thức hoạt động ở các giai đoạn khác trong quá trình tái chế. Tuỳ thuộc vào vai trò thực 
hiện trong chuỗi giá trị không chính thức của chất thải bao bì, sinh kế của họ thường có đặc điểm 
là thiếu thu nhập thường xuyên, trang thiết bị làm việc đơn giản, điều kiện làm việc khắc nghiệt, 
có ít hoặc không có sự ghi nhận thành quả từ công việc của họ, và mức độ dễ bị tổn thương cao.  

Để tích hợp khu vực phi chính thức vào hệ thống EPR, cần phải phân tích xem khu vực phi chính 
thức hiện đang thu gom và xử lý những phần chất thải nào. Nói chung, tất cả các loại bao bì và vật 
liệu có giá trị trên thị trường, tức là có doanh thu (với mỗi kg) vật liệu, đều được thu gom. Tuy 
vậy, việc này còn phụ thuộc vào khoảng cách giữa các cơ sở tái chế  hoặc những nơi để bán chất 
thải (ví dụ: ngân hàng chất thải, vựa thu gom hoặc bên thu mua trung gian). Một cơ chế EPR 
phải xem xét sự tích hợp cả khu vực chính thức và khu vực phi chính thức, có tính 
đến những trường hợp nêu trên để hỗ trợ hiệu quả và mang lại lợi nhuận cho tất cả các bên. Do 
nhiều cơ chế như hệ thống mua-hoàn trả ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập của khu vực phi chính 
thức nên một số biện pháp nhất định để cải thiện quản lý chất thải, có khả năng tác động và phá 
vỡ kết cấu chức năng trong khu vực phi chính thức – và cuối cùng là tác động đến sinh kế của 
nhóm những người dễ bị tổn thương nhất.   
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Hơn nữa, việc thiết lập hệ thống thu gom thông qua hệ thống EPR cần đặc biệt tập 
trung vào nhựa có giá trị thấp, hoặc không có giá trị, do các hoạt động phi chính thức 
bỏ lại, do thị trường đầu ra kém phát triển gây nên những bất lợi trong nỗ lực thu 
gom (lựa chọn những thứ tốt nhất trong tất cả - cherry picking). Một nghiên cứu từ GA Circular 
[2019] cho thấy mối tương quan tỷ lệ nghịch giữa tăng trưởng GDP và mức đóng góp của khu vực 
phi chính thức vào định mức tái chế. Các nhà nghiên cứu cho rằng – khu vực phi chính thức cũng 
sẽ tìm kiếm việc làm chính thức trong các lĩnh vực khác nhau, thay vì tiếp tục thu nhặt rác thải. 
Do vậy, với mức tiêu thụ và phát sinh chất thải ngày một gia tăng, định mức thu gom và tái chế 
dự kiến sẽ giảm xuống. Với lý do này, điều quan trọng là phải thiết lập một hệ thống EPR toàn 
diện, đáng tin cậy và chính thức, vì tình hình quản lý rác thải hiện nay, chủ yếu dựa vào công việc 
của khu vực phi chính thức, không thể được coi là sẽ tiếp diễn về lâu dài [GA Circular, 2019]. 

Bên cạnh mức độ rủi ro cao và không chắc chắn về kinh tế đối với những người trong công tác 
quản lý chất thải phi chính thức, thì khả năng phát triển việc quản lý chất thải một cách 
bền vững còn nhiều hạn chế khác. Những chất thải có giá trị thấp vẫn tồn tại trong môi 
trường. Nhược điểm của việc tập trung vào hoạt động thu gom vật liệu có giá trị thị trường cao 
dẫn đến kết quả thu gom không đủ cao và không hiệu quả. Chính vì vậy, yếu tố quyết định của 
một hệ thống thu gom chất thải toàn diện là chuyển trọng tâm từ việc thu gom các 
vật liệu có giá trị thị trường sang cung cấp dịch vụ không phụ thuộc vào giá trị thị 
trường của vật liệu từ chất thải. Chuyển đổi sang định hướng cung cấp dịch vụ cần tích hợp 
người lao động của khu vực phi chính thức vào khuôn khổ quản lý chất thải chính thức. Quá trình 
tích hợp nói chung có thể diễn ra theo hai cách riêng biệt – tích hợp như là những người lao động 
hoặc tích hợp như đối tác kinh doanh (để biết thêm thông tin, xem Bảng 30 và Bảng 31 trong Phụ 
lục).   

Để đảm bảo nguồn lực tài chính bền vững của hệ thống, điều quan trọng là phải tính toán và nội 
bộ hoá chi phí quản lý của tất cả các vật liệu từ chất thải, bao gồm cả những vật liệu không có giá 
trị dương trên thị trường. Một hệ thống EPR hiệu quả cần phải cung cấp được những cơ cấu tổ 
chức vững chắc, ví dụ như dự trữ tài chính dài hạn. Điều này dẫn đến lợi ích nội tại của hệ thống 
cho người lao động và đối tác kinh doanh đang hoạt động không chính thức. Hệ thống EPR ít 
nhất phải hướng tới mục tiêu đáp ứng các tiêu chí sau: 

› Thu gom toàn bộ tất cả bao bì và mặt hàng nhựa được bao gồm trong hệ thống trên cả 
nước. 

› Phát triển cơ sở hạ tầng phân loại và tái chế bao bì và mặt hàng nhựa được bao gồm trong 
hệ thống. 

› Ưu tiên tái chế và thu hồi vật liệu từ bao bì và mặt hàng nhựa được bao gồm trong hệ 
thống ở mức chất lượng cao.  

› Xử lý, thải bỏ một cách hợp lý và an toàn về môi trường đối với các loại bao bì và mặt hàng 
nhựa được bao gồm trong hệ thống mà không thể thu hồi được.  

› Ghi nhận lại thông tin và giám sát.  
› Nghĩa vụ cung cấp dịch vụ của các bên tham gia thị trường.  
› Đào tạo/tư vấn/truyền thông. 
› Dễ dàng truy xuất nguồn gốc và xác định vật liệu. 
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› Các tiêu chuẩn an toàn và an sinh xã hội cho người lao động trong hệ thống EPR.  
› Quản lý có trách nhiệm các dòng tài chính.  

Xem phụ lục 10.9 để biết tham thông tin về tích hợp khu vực phi chính thức (bao gồm các ví dụ 
từ các quốc gia khác). 

5.1.3 Quản lý các dòng tài chính  
Hệ thống thu gom và phân loại tất cả bao bì và mặt hàng nhựa được bao gồm trong hệ thống cần 
rất nhiều lao động, và các chi phí liên quan có thể được chi trả một phần từ doanh thu của vật liệu 
tái chế có giá trị vì các vật liệu có giá trị này chỉ chiếm một phần (nhỏ) trong tổng khối lượng chất 
thải bao bì. Ngoài ra, giá trị của chúng còn tuỳ thuộc các yêu tố thay đổi từ bên ngoài. Ví dụ, điều 
này đã được thấy rõ qua đại dịch Covid-19. Nền kinh tế tái chế toàn cầu bị tác động bởi giá dầu 
thấp dẫn đến giá nguyên liệu thô cũng giảm xuống. Ngược lại, các chi phí cho việc thu gom và 
phân loại như tiền lương của người lao động, chi phí vận hành cơ sở hoặc phương tiện vận chuyển 
vẫn ở mức không đổi và không phụ thuộc vào giá trị của vật liệu bao bì. Do đó, việc cho phép 
thu gom và phân loại một cách toàn diện bao bì và các mặt hàng nhựa được bao gồm 
trong hệ thống đòi hỏi nguồn tài chính vững chắc và ổn định thông qua hệ thống 
EPR, và nêu bật tầm quan trọng của việc quản lý và hạch toán đúng các dòng tài 
chính trong hệ thống EPR.  

Việc quản lý các dòng tài chính phụ thuộc việc chủ thể nào nắm quyền sở hữu vật liệu đối với chất 
thải bao bì. Điều cần thiết là phải xác định chính xác các nút giao cụ thể (các điểm thanh toán) 
trong chuỗi xử lý bao bì và mặt hàng nhựa trong hệ thống.   

Ba trường hợp phổ biến nhất là: 

(i) PRO giữ toàn bộ quyền sở hữu vật liệu trong suốt quá trình thu gom và phân 
loại: PRO sở hữu bao bì và mặt hàng nhựa được bao gồm trong hệ thống và tự tiến hành 
các dịch vụ thu gom và/hoặc phân loại hoặc ký hợp đồng với bên thứ ba có thể là cơ quan 
nhà nước hoặc một công ty tư nhân. Các bên thứ ba được trả tiền cho dịch vụ của mình, 
trong khi chất thải được bao gồm trong hệ thống và doanh thu tiềm năng thuộc về PRO.  

o Do đó, PRO chịu trách nhiệm xử lý thêm những phần chất thải đã được phân loại, 
bao gồm cả chi phí để tiêu huỷ đúng quy định (ví dụ áp dụng đối với việc phân loại 
các phần tồn dư/ phần chất thải không được bao gồm trong hệ thống), mà không 
thể tái chế hoặc thu hồi dưới bất kỳ hình thức nào khác. Thông qua các hợp đồng 
dịch vụ với bên thứ ba, PRO buộc những bên này phải đáp ứng các tiêu 
chuẩn chất lượng đề ra (ví dụ liên quan đến chất lượng phân loại) cũng 
như tiêu chuẩn về môi trường và phúc lợi xã hội. Việc tuân thủ cần được 
giám sát như một phần của việc thực thi hệ thống.  

o Ưu điểm là – vì PRO sẽ sở hữu toàn bộ chất thải được bao gồm trong hệ thống 
trên toàn quốc (với điều kiện chỉ có một PRO) – PRO có thể tập hợp số lượng 
có liên quan của nhiều phần chất thải khác nhau, bao gồm cả những 
phần hiện chưa được thu hồi, để hỗ trợ tính kinh tế theo quy mô. Thông 
qua việc tập hợp số lượng chất thải có liên quan, PRO có thể ký kết các thoả thuận 
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với  công ty hoặc tổ chức/hiệp hội để thiết lập mới những khả năng thu hồi cho 
phần tương ứng.  

 
(ii) Quyền sở hữu vật liệu thuộc về bên vận hành dịch vụ: Trong trường hợp này, 

quyền sở hữu vật liệu thay đổi trong toàn bộ chuỗi quản lý chất thải và được 
chuyển khi giao dịch cho một bên mới, từ thu gom, tập hợp, phân loại và tái 
chế. Vì sự thay đổi về quyền sở hữu vật liệu đã được thực hiện trong các hệ thống chất 
thải hiện có nên hệ thống này tương đối dễ thực hiện. Khi việc thu gom và phân loại 
tập thể đối với tất cả bao bì và mặt hàng nhựa được bao gồm trong hệ thống là không khả 
thi về mặt kinh kế, thì các dịch vụ sẽ được trợ cấp một phần bằng phí EPR được chuyển 
qua PRO.   

o Khi PRO chỉ có ảnh hưởng hạn chế đến việc chất thải sẽ được bán cho ai, thì việc 
thực thi đúng các tiêu chuẩn chất lượng cũng như các tiêu chuẩn về 
môi trường và phúc lợi xã hội sẽ gặp khó khăn hơn. Hơn nữa, số lượng 
cho phép tính kinh tế theo quy mô cũng khó đạt được hơn. 

 
(iii) Sự kết hợp của hai trường hợp trước. Một khả năng khác là chia nhỏ quyền sở hữu 

cho các phần vật liệu khác nhau. Quyền sở hữu của một số phần vật liệu được giữ lại trong 
PRO, trong khi những phần khác thuộc về nhà cung cấp dịch vụ. Cả hai tổ chức đều tự đưa 
ra thị trường các phần vật liệu tương ứng.  

Để trả thù lao xứng đáng đối với các dịch vụ quản lý chất thải, việc theo dõi, giám sát và thực thi 
chặt chẽ và rõ ràng là không thể thiếu để vận hành một hệ thống. Đặc biệt là các bước thu gom, 
tập hợp, và phân loại chất thải dễ bị gian lận như đã thấy qua nhiều kinh nghiệm trên toàn cầu: 
Nhiều nhà cung cấp dịch vụ tuyên bố chất thải không được bao gồm trong hệ thống là chất thải 
được bao gồm trong hệ thống để tăng số lượng và nhận được số tiền thù lao cao hơn. Các ví dụ 
liên quan khác bao gồm nhập khẩu chất thải hoặc hạch toán chất thải từ dòng thải không thuộc 
hệ thống EPR. Chương 6 trình bày chi tiết các đặc điểm của “thực thi hệ thống” và đưa ra kiến 
nghị cho cơ chế đã đề xuất trong bối cảnh của Việt Nam.  

Bảng dưới đây tóm tắt việc phân bổ tài chính của EPR cho bao bì nhựa giữa các giai đoạn quản lý 
chất thải khác nhau, để cho phép tái chế toàn bộ các loại vật liệu tái chế có giá trị thấp và giá trị 
cao, thông qua các biện pháp khuyến khích về tiền và tái chính chéo.  

Bảng 14: Sơ đồ tổng quan về tài chính EPR cho bao bì nhựa  

Vật liệu 

Nhà sản 
xuất/nhà 

nhập 
khẩu  

Thu gom 

Tập 
hợp, 
phân 
loại 

Nhà tái 
chế 

Cơ sở gia 
công  Chôn lấp 

Dòng tiền Đóng phí EPR 
PRO cung cấp 

tài chính 
PRO trợ 

cấp 
PRO trợ 

cấp 
Chi trả Vệ sinh/ 

Không vệ sinh 
 

+ PRO trợ cấp* 
Thu gom 

bao bì 
PET Thấp 

Có 
Thấp Thấp 

HDPE Thấp Thấp Thấp 
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PP Thấp Thấp Thấp 

Giá thấp hơn 
giá nhựa 

nguyên sinh 

LDPE Cao Cao Cao 

Các loại 
khác/ 
Hỗn hợp 

Cao Cao Cao 

PRO cung cấp tài chính trong quản lý, các giải pháp giáo dục, và cơ sở hạ tầng ban đầu 
* chất thải bao bì và các mặt hàng không phải bao bì không thể xử lý ở Việt Nam thông qua các quy trình khác cũng như tồn dư từ các 
bước xử lý sẽ phải được chôn lấp. Các chi phí cũng cần được chi trả thông qua các khoản phí EPR. 

5.2 NHỮNG GỢI Ý TỪ BỐI CẢNH CỦA VIỆT NAM 
Những ảnh hưởng quan trọng từ bối cảnh của Việt Nam trong việc  vận hành hệ thống một cách 
hợp lý:  

Sự khác biệt lớn giữa các khu vực thành thị và nông thôn  

Đô thị hoá và mức sống đang đi lên trên cả nước, là kết quả từ sự gia tăng của tầng lớp trung lưu 
và giàu có. Tuy nhiên, sư phát triển này không đồng đều với những khác biệt lớn giữa các vùng 
nông thôn và các trung tâm đô thị. Khác biệt này được thể hiện trong thực tế quản lý chất thải: 
một mặt, các hệ thống thu gom chất thải hiệu quả cao, với công tác phân loại rác thải đang hoạt 
động ở một số khu trung tâm đô thị hiện đại. Mặt khác, việc thu gom chất thải ở khu vực nông 
thôn chỉ đạt khoảng 50%, với nhiều phần chất thải chưa được thu gom. Hậu quả là đốt lộ thiên 
và đổ rác bừa bãi, không chính thống, bao gồm thất thoát vào hệ sinh thải biển, vẫn là những hình 
thức xử lý chất thải phổ biến (chương 2.1.2.1) 

Đặc biệt trong bối cảnh như trên, điều cần thiết là việc vận hành phải tính toán được 
những khác biệt này và giải quyết nhu cầu của từng khu vực một cách phù hợp. Cần 
đảm bảo rằng các khu vực nông thôn cũng nhận được hỗ trợ và nguồn tài chính để 
xây dựng cơ sở hạ tầng quản lý chất thải đảm bảo đối với bao bì và các mặt hàng 
nhựa được bao gồm trong hệ thống.  

Tầng lớp giàu có và  trung lưu đang gia tăng  

Như đã tái khẳng định qua phân tích dòng vật liệu (xem chương 2.2), tầng lớp giàu có và tầng lớp 
trung lưu đang gia tăng ở Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng đối với việc quản lý chất thải nhựa. 
Lượng chất thải bao bì – đặc biệt là bao bì nhựa và các mặt hàng nhựa – dự kiến sẽ 
tăng đáng kể cả về số lượng tuyệt đối cũng như số lượng tương đối (so với các loại chất 
thải sinh hoạt khác). Các ước tính hiện nay cho thấy tỷ lệ trung bình là 13%  lượng nhựa có trong 
dòng chất thải sinh hoạt (chương 2.2.3). 

Ngoài ra, sự phát triển này cũng có nghĩa là khu vực phi chính thức có thể thu hẹp lại trong bối 
cảnh GDP ngày càng tăng, làm tăng thêm sự cần thiết của việc không tiếp tục dựa vào khu vực phi 
chính thức để thực hiện quản lý chất thải về lâu dài. 
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Do xu hướng này được dự kiến sẽ tiếp tục trong tương lai, hệ thống EPR phải khuyến khích 
và triển khai đủ năng lực để thu gom, phân loại và tái chế lượng nhiều hơn bao bì 
và mặt hàng nhựa được bao gồm trong hệ thống – cả về chất lượng và số lượng.  

Tầm quan trọng của khu vực phi chính thức đối với tất cả các bước tái chế  

Như đã giải thích trong suốt chương 2.1.2.3, khu vực phi chính thức hiện là trụ cột của 
ngành tái chế tại Việt Nam và đang tích cực thực hiện các bước khác nhau trong việc 
quản lý chất thải bao bì, từ người thu gom rác mua trực tiếp vật liệu tái chế có giá trị từ các hộ 
gia đình đến các hoạt động tái chế tương đối phức tạp được thực hiện tại các làng nghề. 

Do vậy, cơ chế EPR nên bao gồm nhóm lao động phi chính thức, hoạt động ở các giai đoạn xử lý 
chất thải khác nhau (từ thu gom đến tái chế) và cung cấp các cơ chế khuyến khích thích hợp để 
hoà nhập họ vào hệ thống chính thức, theo mục tiêu cải thiện sinh kế và điều kiện làm việc cũng 
như hiệu suất của lĩnh vực quản lý chất thải nói chung. Bỏ qua khu vực phi chính thức sẽ khiến 
mất đi sự hiểu biết quý giá về chất thải và tái chế, có khả năng dẫn đến sự phản kháng từ những 
người lao động do lo sợ mất nguồn sinh kế, điều này có thể gây cản trở việc vận hành lâu dài của 
hệ thống EPR.  

Phân loại rác tại nguồn hiếm khi được thực hiện  

Mặc dù có một số quy định chung về phân loại rác tại nguồn (chương 2.1.1.3 ), tuy nhiên việc phân 
loại rác một cách hiệu quả đối với bao bì và mặt hàng nhựa trong hệ thống chỉ được thực hiện ở 
một số nơi tại Việt Nam - đây là lý do tại sao trong hầu hết các trường hợp, chất thải bao bì bị thải 
bỏ lẫn lộn trong chất thải sinh hoạt cùng với nhiều dòng chất thải khác. Điều này đặc biệt xảy ra 
đối với chất thải nhựa có giá trị thấp và không có giá trị, vì chất thải nhựa tái chế có giá trị cao 
được những người thu gom không chính thức đến thu mua tận nhà, từ đó chuyển những vật liệu 
này vào quy trình tái chế. Điều kiện tiên quyết để tăng tỷ lệ bao bì tái chế cả về chất 
lượng và số lượng là thu gom riêng biệt ở cấp hộ gia đình nhằm giảm thiểu tạp chất 
trong rác tái chế càng nhiều càng tốt. Chính vì vậy, việc vận hành một cơ chế EPR phải tập 
trung vào thiết lập hoạt động phân loại chất thải đối với bao bì và mặt hàng nhựa được bao gồm 
trong hệ thống trên toàn lãnh thổ Việt Nam.  

Khắc phục ô nhiễm môi trường do xử lý chất thải không đúng quy định  

Do có sự khác biệt lớn trong thực tế quản lý chất thải, các phương pháp xử lý chất thải không 
đúng quy định vẫn còn phổ biến ở Việt Nam. Điều này bao gồm đổ trái phép ra môi trường 
(biển), hoạt động đốt lộ thiên. Các hoạt động tái chế thông thường áp dụng công cụ thô sơ, không 
có biện pháp bảo vệ môi trường đối với nước thải hoặc khí thải tại các làng nghề, đều được coi là 
không đúng quy định (chương 2.1.2.3). Việc vận hành cơ chế EPR phải tính đến điều này và – 
như một phần của các bước đầu tiên – thực hiện các hành động giải quyết và cuối cùng khắc phục 
những vấn đề này.  

Tăng cường tái chế với chất lượng cao các loại nhựa có giá trị  
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Các hoạt động tái chế nhựa có giá trị (ví dụ các mặt hàng bao bì PO cứng như chai nhựa và hộp 
đựng PE) đã được thực hiện ở Việt Nam – cả chính thức và phi chính thức; hầu hết ở dạng quy 
trình kỹ thuật đơn giản và chất lượng đầu ra tương đối thấp (chương  2.1.2.2). Xem xét đến sự 
gia tăng được dự đoán của chất thải bao bì, đặc biệt là chất thải nhựa, sẽ phát sinh trong tương 
lai, công suất hiện tại là không đủ cả về chất lượng và số lượng. Vì vậy, cần mở rộng công suất – 
đặc biệt liên quan đến quy trình tái chế chất lượng cao – nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi theo 
hướng kinh tế tuần hoàn và cho phép áp dụng các ứng dụng chất lượng cao hơn cho sản phẩm tái 
chế.  

Cho phép tái chế nhựa có giá trị thấp  

Bổ sung cho các điểm đã nêu trước đó, cần phải giảm thiểu đáng kể việc sử dụng bao bì, tăng 
cường phân loại tại nguồn và thiết lập các quy trình tái chế đối với các loại bao bì có giá trị thấp, 
chẳng hạn như casc bao gói (sachets) và màng bọc (film) vì phương pháp xử lý phổ biến hiện nay 
là chôn lấp hoặc bị đổ trái phép ra môi trường (biển) (chương 2.1.2.1).  Do đó, cơ chế EPR cũng 
phải cung cấp đủ khuyến khích để kích hoạt các quá trình như vậy.  

Chuyển đổi chất thải thành năng lượng nói chung cũng được thúc đẩy và nỗ lực đẩy mạnh triển 
khai ở quy mô lớn các nhà máy phù hợp (xem chương 2.1.2.2). Việc vận hành cơ chế EPR nên 
phù hợp với các sáng kiến này, thực hiện những biện pháp khuyến khích phù hợp. . 

5.3 ĐỀ XUẤT VẬN HÀNH HỆ THỐNG EPR PHÙ HỢP VỚI VIỆT NAM 
Theo cấu trúc hệ thống được đề xuất và bối cảnh của Việt Nam (chương 2) việc vận hành hệ thống 
được đề xuất bao gồm các khía cạnh sau:  

Bắt buộc thu gom chất thải riêng biệt  

Tất cả bao bì và mặt hàng nhựa được bao gồm trong hệ thống – bất kể giá trị thương 
mại – đều phải được thu gom thông qua một hệ thống riêng biệt với chất thải đô thị. 
Việc thu gom riêng biệt này có thể được thực hiện thông qua thùng rác, thùng chứa hoặc túi riêng 
biệt và là điều kiện tiên quyết quan trọng nhằm tái chế với chất lượng cao – vì nó cho phép tính 
kinh tế theo quy mô. Tách riêng các tạp chất (ví dụ như tã giấy, chất thải hữu cơ) tại nguồn là rất 
quan trọng cho quá trình tiếp theo như phân loại tinh và tái chế. Hệ thống thu gom riêng biệt bao 
bì và mặt hàng nhựa trong hệ thống cho phép việc ghi nhận thông tin riêng cho dòng thải này. Dữ 
liệu thu được sẽ rất cần thiết để đánh giá và tóm tắt lại hiệu quả của hệ thống thu gom được đề 
xuất.  

Hỗn hợp (khô) của bao bì và mặt hàng nhựa trong hệ thống (bao gồm cả bao bì có giá trị và không 
có giá trị) được phân loại tại điểm tập hợp. Các phần rác đã được phân loại (không nhất thiết áp 
dụng với những phần vật liệu khác, ví dụ như tạp chất) sau đó được ép thành kiện để lưu giữ và 
vận chuyển. Những kiện này sẽ được chuyển đi để tái chế, hoặc các quy trình xử lý khác (ví dụ 
như đốt trong lò xi măng hoặc trong các cơ sở chuyển chất thải thành năng lượng), hoặc thậm chí 
là đến bãi chôn lấp hợp vệ sinh – là phương án này ít được ưu tiên nhất, chỉ áp dụng khi hai 
phương án xử lý kia không khả thi.  
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Trong giai đoạn đầu, dự kiến hầu hết các vật liệu tái chế có giá trị cao vẫn sẽ được tách ra từ chuỗi 
giá trị, thông qua mạng lưới không chính thức. Các cơ cấu và các kênh phi chính thức hiện có dự 
kiến sẽ tiếp tục hoạt động bên cạnh hệ thống EPR. Tuy nhiên, theo thời gian, các công cụ cần 
được xây dựng để chính thức tích hợp các kết cấu này vào thị trường chính thức. Thông qua việc 
chính thức hoá và tích hợp các nhân tố không chính thức, nhiều vật liệu có giá trị cao hơn sẽ được 
xử lý và có thể đóng góp vào doanh thu của hệ thống.  

Cần xây dựng một hệ thống cho tất cả bao bì và mặt hàng nhựa trong hệ thống, bất kể giá trị 
thương mại, nhằm thiết lập một hệ thống không bị quyết định bởi sự biến động của giá thị trường. 
Bất cứ nơi nào đã thực hiện hoạt động thu gom riêng biệt đối với vật liệu tái chế thì có thể tiếp 
tục được sử dụng.   

Sự tham gia của người tiêu dùng là yếu tố quan trọng đối với sự thành công của một hệ thống, 
cần phải phổ biến đầy đủ thông tin, nâng cao nhận thức và đào tạo cho người dân để 
giúp họ tham gia vào hoạt động phân loại rác tại nguồn một cách đúng đắn.  

Đơn vị vận hành sẽ chịu trách nhiệm điều phối việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải riêng 
biệt, đảm bảo rằng tất cả các khu vực đều nhận được sự hỗ trợ cần thiết, và dần khắc phục sự 
chênh lệch giữa các khu vực hiện nay trong công tác quản lý bao bì và mặt hàng nhựa trong hệ 
thống. 

Tập trung vào thiết lập cơ sở hạ tầng  

Để bổ sung cho việc thu gom bắt buộc và riêng biệt các loại bao bì và mặt hàng nhựa trong hệ 
thống từ các dòng chất thải sinh hoạt trên toàn quốc, cơ sở hạ tầng quản lý chất thải hiện nay phải 
được mở rộng. Các cơ sở phân loại mới phải được xây dựng, cơ sở vật chất hiện có 
phải được tối ưu hoá, thực hiện các công nghệ và năng lực kỹ thuật cần thiết để trở 
thành một phần của hệ thống EPR, khi các cơ sở phân loại đã đăng ký chính thức. 
Năng lực tái chế sẽ phải được mở rộng đáng kể, đặc biệt là trong bối cảnh tầng lớp trung lưu hiện 
đang gia tăng ở Việt Nam, bên cạnh những nhược đểm rõ ràng trong cơ sở hạ tầng quản lý chất 
thải hiện tại.  

Các đơn vị vận hành cơ sở phân loại cần phải được đăng ký chính thức, có nghĩa vụ phân loại chất 
thải bao bì theo các tiêu chí và tiêu chuẩn đề ra. Ví dụ, bao gồm điều khoản về các phần được phân 
loại đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu (thông số kỹ thuật) tương ứng với các quy trình 
tái chế và thu hồi tiếp theo; cũng như đảm bảo xử lý đúng cách phần rác tồn dư sau phân loại 
(trường hợp không mong muốn nhất1).   

Vật liệu đã phân loại có thể (i) do chính cơ sở phân loại đưa ra thị trường, (ii) được PRO trực tiếp 
đưa ra thị trường hoặc (iii) tuỳ thuộc vào phần vật liệu, được cơ sở phân loại hoặc PRO đưa ra 
thị trường hoặc (iv) giao cho tập đoàn, được hiểu là đơn vị bảo lãnh (bao tiêu). Trong ba trường 

 

 
1 Trường hợp lý tưởng là khi rác thải bao bì và sản phẩm nhựa trong hệ thống được tách riêng và 
thu gom riêng từ nguồn, sẽ không có rác thải tồn dư sau khi phân loại tinh tại cơ sở phân loại  
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hợp đầu tiên, công ty phân loại hoặc PRO có trách nhiệm xử lý cuối cùng chất thải, theo đó, các 
cơ sở phân loại có nghĩa vụ cung cấp bằng chứng tương ứng.  

Khả năng thứ tư mang lại lợi ích khi một tập đoàn (đơn vị bảo lãnh) phải tiếp nhận vật 
liệu với một mức giá nhất định, đảm bảo rằng vật liệu này được chuyển đến bước xử lý cuối cùng 
một cách có hệ thống – nếu không thể tái chế, vật liệu cũng có thể được chuyển cho đơn vị khác, 
ví dụ như đốt trong lò xi măng, nhà máy chuyển chất thải thành năng lượng hoặc chôn lấp hợp 
vệ sinh. Nhờ có nghĩa vụ này, các năng lực liên quan về khả năng xử lý đối với chất 
thải bao bì có giá trị thấp hoặc không có giá trị được thiết lập. Trong trường hợp bao bì 
và mặt hàng nhựa trong hệ thống có giá trị thị trường âm, đơn vị bảo lãnh có thể tiếp nhận chất 
thải với chi phí thấp hoặc thậm chí bằng không. Đơn vị bảo lãnh có thể là bất kỳ một công ty nào, 
độc lập với PRO. Thông thường, một tập đoàn quan tâm đến việc chế biến một loại nguyên liệu 
cụ thể sẽ tuyên bố mua vật liệu từ PRO, ví dụ như nhà cung cấp năng lượng. 

PRO là chủ thể chịu trách nhiệm về việc vận hành quản lý chất thải theo cơ chế EPR đối với bao 
bì và mặt hàng nhựa trong hệ thống. Do vậy PRO  có trách nhiệm điều phối thiết lập cơ sở hạ tầng 
trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và trách nhiệm giải quyết sự khác biệt về quản lý chất thải bao bì 
giữa các khu vực.  

Quyền sở hữu vật liệu bao bì đã thu gom  

Trong giai đoạn đầu, PRO có toàn quyền sở hữu vật liệu và đưa ra thị trường vật 
liệu đã được phân loại. Đây là thiết lập hiệu quả nhất vì PRO tích luỹ số lượng và lợi ích đáng 
kể từ kinh tế quy mô, ví dụ như khi bán lại cho đơn vị bảo lãnh. Trong trường hợp cơ sở phân 
loại sẽ trực tiếp phụ trách, họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đưa ra thị trường số lượng tương 
đối nhỏ, chủ yếu là vật liệu tái chế có giá trị thấp hoặc không có giá trị. Việc thành lập một đơn 
vị bảo lãnh được khuyến khích nhưng không bắt buộc: Trong trường hợp một chủ thể 
thứ ba như vậy được các bên quan tâm lập ra, thì các hợp đồng với PRO liên quan đến việc tiếp 
quản một số loại vật liệu nhất định có thể được thoả thuận; ngay cả khi giá thực tế thấp hoặc bằng 
không. Đơn vị bảo lãnh chỉ được phép tiếp quản số lượng từ các kênh chính thức.  

PRO cũng có thể thiết lập một tổ chức con của riêng mình để tiếp thị, đưa ra thị trường các vật 
liệu được phân loại để tái chế, thu hồi và xử lý các phần tồn lưu.  

Quỹ cho các đơn vị tham gia hoạt động quản lý chất thải  

Quỹ sẽ được cung cấp để hỗ trợ tài chính cho nhiều các giải pháp khác hơn, ví dụ như 
thiết lập các cơ sở phân loại hoặc nâng cấp kỹ thuật cho các cơ sở tái chế hiện có nhằm đáp ứng 
tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và xã hội ở mức tối thiểu.  

Thông qua thủ tục trao thưởng được đơn giản hoá, người tham gia nộp ý tưởng dự án và nhu cầu 
tài chính để PRO xem xét – tổ chức này sẽ đánh giá và ưu tiên các đề xuất để phân bổ hiệu quả và 
hợp lý nguồn tài trợ. Hơn nữa, người tham gia phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng nguồn tài 
trợ phù hợp và hoạt động thực hiện dự án phải được PRO hoặc các bên thứ ba độc lập đưa ra 
đánh giá.  
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Trong phương án 4 (4.3.1), PRO không tự quản lý bất cứ khoản tiền nào – việc này chịu sự quản 
lý của VEPF   

Vì nhiều nhà tái chế và đơn vị tham gia hoạt động quản lý chất thải không chỉ xử lý bao bì và mặt 
hàng nhựa được bao gồm trong hệ thống, mà còn các mặt hàng khác được làm bằng vật liệu tương 
tự, do vậy, quỹ này có thể tiếp nhận tiền từ ngân sách nhà nước hoặc các khoản đóng góp từ tư 
nhân. Ngoài ra, các công ty phi chính thức và hợp tác xã có thể đăng ký để nhận tài trợ - tuy nhiên 
nguồn kinh phí này gắn liền với việc tích hợp vào hệ thống chính thức.  

Các tiêu chuẩn để tăng tỷ lệ tái chế chất lượng cao  

Để tăng cường tỷ lệ tái chế chất lượng cao, cần phải xác định rõ ràng các mục tiêu và tiêu 
chí – điều này đặc biệt được áp dụng đối với bao bì tái chế có giá trị cao, ví dụ như chai nhựa PET 
và PE cứng. Chất thải bao bì thuộc hệ thống EPR chỉ cho phép tái chế trong các nhà 
máy đáp ứng các tiêu chuẩn này.  

Các nhà máy tái chế hiện nay – chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn này – có thể xin hỗ trợ tài chính 
từ quỹ để nâng cấp thiết bị và quy trình của mình. Một hệ thống EPR vận hành hiệu quả sẽ mang 
lại nguồn chất thải nhựa có thể tái chế tốt hơn – cả về chất lượng và số lượng. Những nhà tái chế 
sẽ có thể tiếp cận một lượng đáng tin cậy về loại chất thải này. Vì các tiêu chí và tiêu chuẩn quyết 
định chất lượng của quy trình tái chế, nên sản phẩm tái chế có thể được bán với giá cao hơn, do 
đó trở thành động lực tài chính cho các nhà tái chế đáp ứng những tiêu chuẩn này.  

Các mục tiêu phản ánh việc mở rộng hoạt động thu gom  

Do dịch vụ thu gom chất thải hiện chưa được cung cấp trên khắp cả nước, nên ban đầu một mục 
tiêu sẽ được áp dụng, để tính toán số lượng người dân Việt Nam được tiếp cận với 
dịch vụ thu gom chất thải riêng biệt của cơ chế EPR để dần triển khai dịch vụ thu gom 
bao bì và mặt hàng nhựa trong hệ thống trên khắp cả nước. Ví dụ, có thể đặt mục tiêu cung cấp 
dịch vụ thu gom cho 70% dân cư sinh sống trong năm đầu tiên của hệ thống EPR bắt buộc – Định 
mức này sau đó có thể được mở rộng thành 100% tỷ lệ tiếp cận theo thời gian. Sau khi đạt được 
mục tiêu này, hiệu suất của cơ chế EPR có thể được đo lường thông qua tỷ lệ tái chế. Phương 
pháp tiếp cận lũy tiến này cho phép có đủ thời gian để xây dựng dữ liệu hoàn chỉnh làm cơ sở cho 
các bước tiếp theo.  

Tập trung quản lý tất cả chất thải được bao gồm trong hệ thống  

Để thực hiện một cơ sở hạ tầng quản lý chất thải phù hợp theo cơ chế EPR, việc từng bước mở 
rộng thu gom chất thải – được hỗ trợ bởi các mục tiêu tương ứng – được kiến nghị (tham khảo 
điểm vừa nêu trên đây).  

Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của hệ thống là quản lý đúng quy định toàn bộ bao bì và mặt hàng 
nhựa trong hệ thống. Hệ thống tín dụng nhựa là một cơ chế trong đó các nhà tái chế có thể cân 
bằng thặng du và thâm hụt (ví dụ: thông qua thông số về khối lượng, số lượng và tỷ lệ tái chế) 
nhằm gián tiếp đạt được mục tiêu tái chế của mình. Cơ chế này được coi là không phù hợp để 
theo đuổi các mục tiêu của hệ thống EPR: Vì hệ thống EPR phải đảm bảo rằng tất cả bao bì và mặt 
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hàng nhựa được bao gồm trong hệ thống đều được xử lý, không có trường hợp thiếu hụt hay 
thặng dư – mà là tổng thực bằng 0. Do đặc điểm về chất thải ở Việt Nam là khác nhau (số lượng 
lớn ở các trung tâm đô thị, ít chất thải ở khu vực nông thôn), nên một số nhà tái chế sẽ xử lý nhiều 
chất thải bao bì (không phải chất thải tái chế nói chung) hơn những loại chất thải khác. Việc xác 
định một “số lượng bắt buộc” để làm cơ sở cho hệ thống tín dụng sẽ thêm phần phức tạp hóa hệ 
thống EPR.  

Hơn nữa, hệ thống tín dụng rất dễ bị gian lận, điều này sẽ đòi hỏi tăng cường nỗ lực giám sát tuân 
thủ: các nhà tái chế có thể tái chế chất thải bao bì nhập khẩu hoặc chất thải nhựa khác, giống nhau 
về mặt hoá học nhưng không phải là chất thải nhựa được bao gồm trong hệ thống – trong cả hai 
trường hợp, chất thải tái chế không phải là một phần của hệ thống EPR. Được khai báo là thặng 
dư và bán để cân bằng khoản thiếu hụt chỉ tiêu ở những nơi khác trong nước, điều này dẫn đến 
hệ quả là  một số chất thải bao bì không được xử lý trong hệ thống. Lượng chất thải bao bì này sẽ 
bị thất thoát ra ngoài hệ thống và trở thành nguồn xả thải bừa bãi – gây tác động tiêu cực cho các 
mục tiêu của hệ thống EPR.  

Mua sắm công xanh  

Để tăng nhu cầu về sản phẩm tái chế và tạo điều kiện kinh tế theo quy mô đối với bao bì tái chế có 
giá trị thấp, hoạt động mua sắm công sử dụng các sản phẩm tái chế một cách phù hợp 
và từ đó thúc đẩy các bên liên quan khác cùng thực hiện kinh tế theo quy mô, từng 
bước thiết lập một thị trường năng động cho sản phẩm tái chế.  

Có rất nhiều ví dụ về các sản phẩm được yêu cầu trong bối cảnh mua sắm công và có thể được 
hoặc được làm từ nhựa tái chế, chẳng hạn như: 

› Đồ chơi làm từ nhựa PE/PP tái chế (nhà cầu trượt, các sản phẩm ghế ngồi, mấu bám leo 
núi, mô hình tường leo núi) cho khu vực vui chơi trong sân trường và nhà trẻ mẫu giáo  

› Thùng chứa và thùng đựng rác và vật liệu tái chế (60 l đến 1,100 l) 
› Các sản phẩm dành cho công viên và khu vực xanh, bằng vật liệu polyolefins (PO) như hệ 

thống trải sàn (đường cỏ nhựa nhân tạo, ván, ván lát sàn), băng ghế dài, bàn, thùng đựng 
cát, thanh hàng rào và cột trụ 

› Sản phẩm PO cho sân vườn và cảnh quan (hàng rào, dầm, hàng rào đá, chậu hoa) 
› Sản phẩm PO cho lĩnh vực công nghiệp (tấm chắn cản tiếng ồn, cọc tấm, lưới sàn) 
› Túi rác 
› Vải bạt dùng trong sơn tường 
› Xô và thùng rác  
› Các đồ dùng văn phòng phẩm (vd. tập để tài liệu)  

Do đó, nên đưa ra quy định về hàm lượng tối thiểu bắt buộc đối với vật liệu tái chế trong các sản 
phẩm mới và bao bì (loại không dùng cho thực phẩm). Điều này cũng được quy định trong Chỉ 
thị số No.33/CT-TTg, trong đó giao Bộ Tài chính xây dựng tiêu chí ưu tiên hoặc định mức áp dụng 
mua sắm công đối với các sản phẩm tái chế, thân thiện môi trường.  
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Để tăng số lượng vật liệu bao bì được tái chế thông qua quy trình tái chế chính thức có chất lượng 
cao tại Việt Nam, điều quan trọng là các sản phẩm tái chế tại địa phương được truy xuất nguồn 
gốc rõ ràng. Nguồn vật liệu này phải được truy xuất nguồn gốc và cách thức chúng được xử lý để 
đảm bảo rằng quy trình tái chế đã tuân thủ theo các tiêu chí và tiêu chuẩn tái chế được đề cập 
trước đó. Các sản phẩm tái chế ở địa phương từ các quy trình tái chế không tuân thủ theo những 
tiêu chí và tiêu chuẩn này nên bị hạn chế sử dụng trong các sản phẩm đóng gói thuộc phạm vi 
mua sắm công. 

Bao gồm khu vực phi chính thức  

Tích hợp khu vực phi chính thức vào cơ chế EPR là cần thiết. Điều này cần được thực 
hiện thông qua việc tích hợp một đoạn văn bản trong khung pháp lý, cũng như thông 
qua việc thiết lập các khuyến khích kinh tế theo quy mô cho những người liên quan, 
để thu hút các lực lượng không chính thức của lĩnh vực quản lý chất thải tham gia 
vào hệ thống chính thức: Với hình thức mua sắm công xanh và khả năng tồn tại của các tập 
đoàn/đơn vị bảo lãnh, một thị trường đáng tin cậy có thể được tạo ra – tuy nhiên chỉ có thể tiếp 
cận thông qua các kênh chính thức. Việc tích hợp lực lượng phi chính thức với hình thức là nhân 
viên và cả như đối tác thương mại cần được thực hiện, để đưa ra các lựa chọn tích hợp khác nhau 
cho tất cả các bước của chuỗi giá trị quản lý chất thải.  

Khi xem xét cơ hội tích hợp với hình thức đối tác kinh doanh một cách chi tiết hơn, kết quả cho 
thấy sự cần thiết phải xây dựng cơ chế báo cáo hiệu quả nhưng đơn giản. Các cơ chế báo cáo này 
nên được thiết kế để các nhóm trong mục tiêu tích hợp có thể tiếp cận một cách dễ dàng, ví dụ: 
thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông mình – Những công nghệ như blockchain có thể 
giúp xác minh một cách đáng tin cậy dòng khối lượng lớn của chất thải bao bì, đây là một công cụ 
quan trọng trong việc giám sát và thực thi các hệ thống EPR (chi tiết được giải thích tại chương 
6).  Hơn nữa, cần phải hiểu rõ rằng tích hợp phải gắn liền với việc tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ 
thuật, môi trường và phúc lợi xã hội.  

Việc tích hợp khu vực phi chính thức một cách toàn diện đòi hỏi các biện pháp 
khuyến khích và hành động phù hợp đối với các dòng chất thải khác nhau, vì những 
người làm công tác xử lý chất thải phi chính thức không chỉ xử lý bao bì và mặt hàng nhựa được 
bao gồm trong hệ thống, mà về cơ bản là bất cứ vật liệu tái chế có giá trị, trong đó phần lớn là 
không thuộc cơ chế EPR. Vì vậy, một đơn vị tổ hợp các cơ quan chịu trách nhiệm về 
những dòng chất thải khác nên được thành lập để cùng theo đuổi quá trình chuyển 
đổi sang tích hợp quản lý chất thải với khu vực phi chính thức. Các khía cạnh quan 
trọng do đó cần được xác định là 

› Tiêu chuẩn tối thiểu về kỹ thuật, môi trường và phúc lợi xã hội  
› Thành lập các tập thể và hợp tác xã cho lực lượng lao động không chính thức. Sự hợp tác 

của những người nhặt rác cho phép họ tác động đến việc ra quyết định và hoạt động từ 
một vị trí có sức mạnh tập thể.  

› Xoá bỏ lao động trẻ em trong quản lý chất thải  
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› Hoà nhập và trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực này để giải quyết tình trạng ngăn chặn 
sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao động chính thức, vì thường được coi là lĩnh 
vực chỉ dành cho nam giới [ILO, n.y.; UNEP, 2015]  

› Tập trung vào việc nâng cao nhận thức cộng đồng để cải thiện và truyền tải hiện quả hơn 
tầm quan trọng của công việc mà những người lao động thuộc khu vực phi chính thức đã 
thực hiện  

Để trao quyền cho cả lực lượng lao động chính thức và không chính thức tham gia vào hệ thống, 
các cơ chế giải quyết khiếu nại và tranh chấp một cách công bằng và dễ dàng tiếp cận phải được 
xây dựng.   
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6 THỰC THI, GIÁM SÁT VÀ THEO DÕI HỆ THỐNG 
Để đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình theo như đề 
xuất về hệ thống cũng như vận hành hệ thống một cách phù hợp, điều tất yếu là cần phải thực thi, 
theo dõi và giám sát hệ thống. Nếu thiếu những yếu tổ này, về cơ bản sẽ không thể giữ cho hệ 
thống hoạt động, đánh giá và điều chỉnh. Do vậy, chương này bổ trợ cho hai chương trước thông 
qua việc đưa ra các giải pháp thích hợp đối với việc ‘thực thi, giám sát và theo dõi hệ thống’.  

6.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA VIỆC THỰC THI VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG EPR  
Có hai cấp cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ trong hệ thống EPR: công tác theo dõi do PRO thực 
hiện và công tác giám sát do cơ quan Chính phủ thực hiện.  

6.1.1 Hệ thống đăng ký cho cơ chế EPR  
Trong một cơ chế EPR bắt buộc, cần thiết phải xác định, chỉ đạo và giám sát các công ty có nghĩa 
vụ cũng như đơn vị tham gia hoạt động quản lý chất thải. Nếu thiếu việc thực thi một cách nghiêm 
túc thì sẽ có nguy cơ dẫn đến tình trạng không tuân thủ, tham nhũng hoặc sử dụng nguồn tài 
chính không hiệu quả hoặc không đúng mục đích. Do đó, “Các hệ thống đăng ký [công khai 
và được quản lý tốt] cung cấp cho hệ thống EPR một công cụ để tổng hợp, thống kê 
thông tin cần thiết để đặt ra mức phí và xác định những bên không tuân thủ. Công 
tác kiểm định cung cấp công cụ để đảm bảo các PRO đáp ứng các tiêu chí hoạt động 
cụ thể với nguồn tài chính được giao và để giám sát các hoạt động.” [OECD, 2016]. 

Có ít nhất hai loại đăng ký khác nhau: 

(i) Đăng ký cho nhà sản xuất và nhà nhập khẩu để có thể tính toán và phân bổ các 
khoản phí EPR.  

(ii) Đăng ký các đơn vị tham gia hoạt động quản lý chất thải để đảm bảo các tiêu 
chuẩn xử lý, thải bỏ đã xác định.   

Các hệ thống đăng ký này có thể do một hoặc nhiều cơ quan khác nhau vận hành. Hệ thống 
đăng ký có thể được vận hành bởi một cơ quan Chính phủ, hoặc tư nhân. Ở trường 
hợp thứ hai, PRO phải có nghĩa vụ báo cáo dữ liệu cho cơ quan có thẩm quyền. Bảng 15 sau đây 
cho thấy các khía cạnh chính của danh sách đăng ký do cơ quan Chính phủ điều hành và việc đăng 
ký do công ty có nghĩa vụ/ PRO thực hiện.  

Bảng 15: So sánh danh sách đăng ký do các cơ quan Chính phủ điều hành hoặc các công ty 
có nghĩa vụ/PRO điều hành  

Tiêu chí Do cơ quan Chính phủ điều 
hành  

Do các công ty có nghĩa vụ/PRO điều 
hành  

Tài chính  Được hỗ trợ tài chính từ các khoản phí 
đăng ký hoặc ngân sách chung  

Được thành lập và được hỗ trợ tài chính từ 
các công ty có nghĩa vụ/PRO 
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Tiêu chí Do cơ quan Chính phủ điều 
hành  

Do các công ty có nghĩa vụ/PRO điều 
hành  

Cơ cấu Chính phủ thường kém linh hoạt 
hơn; Việc điều chỉnh có thể dẫn đến sự 
chậm trễ; do đó, tài chính vững chắc phải 
được đảm bảo  

Rủi ro về tài chính với các công ty có nghĩa 
vụ, do đó, họ phải tham gia vào việc quản lý 
tài chính  

Tổ chức  Đăng ký hiệu quả: đội ngũ cán bộ đủ về số 
lượng và trình độ chuyên môn 
Cơ quan thẩm quyền, nhà sản xuất, nhà 
nhập khẩu, tất cả các chủ thể liên quan 
tham gia vào việc thiết lập các quy tắc cho 
EPR để đảm bảo tham chiếu đến thực tiễn  
Bảo mật dữ liệu được đảm bảo bởi cơ quan 
có thẩm quyền không tham gia cạnh tranh 
thị trường 

Đảm bảo quản lý bí mật dữ liệu nhạy cảm 
liên quan đến cạnh tranh thị trường  
Các hoạt động điều hành không do chính 
các công ty có nghĩa vụ thực hiện  

Giám sát  Vị trí trung lập của cơ quan Chính phủ  
Không trùng lặp: những người thực hiện 
việc đăng ký và các công ty có nghĩa vụ  
Nguy cơ tiềm ẩn xung đột lợi ích thấp  
Cơ quan này có thể chịu sự giám sát của Bộ 
có thẩm quyền (ví dụ: Bộ Môi trường)  

Cần có sự giám sát hiệu quả của cơ quan 
nhà nước, bao gồm quyền kiểm tra, lấy 
thông tin, tham gia vào quá trình xây dựng 
các quy tắc  
Vai trò giám sát được đặt trong quy định 
Cần làm rõ nếu cơ quan đăng ký chịu trách 
nhiệm thực thi hoặc việc này được thực 
hiện bởi các cơ quan Chính phủ  

 

Xét về tính minh bạch và tính sẵn có của thông tin, danh sách đăng ký phải chứa tất cả dữ liệu cần 
thiết và cũng được xây dựng thông qua việc không tiết lộ thông tin có tính bảo mật về thị trường.  

Đăng ký cho nhà sản xuất và nhà nhập khẩu  

Danh sách đăng ký này phải thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của các công ty đưa bao bì ra thị 
trường. Dữ liệu giúp chủ thể chịu trách nhiệm về hệ thống đăng ký:  

› Xác định nhà sản xuất và nhà nhập khẩu  
› Thực hiện báo cáo dữ liệu  
› Theo dõi và giám sát hoạt động của cơ chế EPR và các công ty có nghĩa vụ.  

Tất cả các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu có nghĩa vụ theo quy định phải đăng ký. Về 
nguyên tắc, đăng ký và gửi báo cáo trên cơ sở nền tảng web là khả thi.  

Trong quá trình tiến hành thực hiện các bước tiếp theo, các công ty đã đăng ký phải báo cáo dữ 
liệu về số lượng và loại bao bì đã đưa ra thị trường. Theo quy mô của công ty có nghĩa vụ và/hoặc 
số lượng bao bì được đưa ra thị trường, có thể có các mức độ báo cáo khác nhau. Tuy nhiên, dữ 
liệu được nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu có nghĩa vụ báo cáo nên ít nhất phải bao gồm các 
thông tin sau:  

› Khối lượng bao bì hoặc mặt hàng nhựa được bao gồm trong hệ thống  
› Nhóm vật liệu được xác định trên mỗi tấn  
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› Số lượng theo đơn vị  

Giai đoạn báo cáo có thể là hàng năm hoặc hàng tháng. Các loại và số lượng bao bì 
và mặt hàng nhựa trong hệ thống được đăng ký để đánh giá và xác định các khoản 
phí EPR phù hợp. Kết cấu và tổ chức của hệ thống đăng ký phải đảm bảo tính bảo 
mật của dữ liệu. Chỉ những dữ liệu mang tính tổng hợp cao mới được công khai. Dữ liệu công 
khai cho phép các bên thứ ba kiểm tra việc tuân thủ của công ty có nghĩa vụ và danh sách đăng ký 
cung cấp một công cụ để báo cáo về việc không tuân thủ. Trong một số trường hợp khác, việc công 
bố các công ty đăng ký có nghĩa vụ(ví dụ: thông qua trang web) đã chứng minh được thành công. 
Thông qua hoạt động này, cơ quan giám sát có thẩm quyền và đối thủ cạnh tranh có thể xác định 
được các đơn vị không tuân thủ.  

Do việc thanh toán dịch vụ quản lý chất thải trong các cơ chế EPR chỉ nên thực hiện cho các bao 
bì hoặc mặt hàng nhựa trong hệ thống, hệ thống đăng ký cho các công ty có nghĩa vụ và số lượng 
hàng hóa được báo cáo là một công cụ quan trọng để đảm bảo khoản phí thu được không dùng 
chi trả cho việc xử lý chất thải nhập khẩu.  

Danh sách đăng ký cho các đơn vị tham gia hoạt động quản lý chất thải  

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý chất thải trong hệ thống EPR phải được liên kết với các tiêu chuẩn 
nhất định. Điều này cũng bao gồm việc tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường và an toàn lao động 
- sẽ được khởi động thực hiện và định hướng thông qua các cơ chế tài chính của EPR.  

Nghĩa vụ đăng ký của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý chất thải (thu gom, phân 
loại, thu hồi) tạo ra sự minh bạch và xây dựng một cơ sở đáng tin cậy cho việc lựa chọn 
và cung cấp tài chính cho các biện pháp đã được công nhận, và giám sát hoạt động chi tiêu của 
PRO. Hoạt động đăng ký cũng phải bao gồm việc xếp hạng mức độ phù hợp của đơn 
vị quản lý chất thải. Việc xếp hạng có thể được thực hiện ví dụ: bằng chứng chỉ. Việc đăng ký 
phải có ít nhất các thông tin về  

› Công ty (tên, địa chỉ) 
› Hoạt động 
› Công nghệ (loại quy trình xử lý hoặc thu hồi)  

Đơn vị điều hành danh sách đăng ký nên được cấp quyền kiểm tra dữ liệu và có khả 
năng loại bỏ các công ty ra khỏi danh sách đăng ký trong trường hợp vi phạm. Nghĩa 
vụ đăng ký cũng là một bước quan trọng để chính thức hoá các hoạt động của công ty hoặc cá 
nhân thuộc khu vực phi chính thức. Có danh sách đăng ký, đơn vị điều hành được phép theo đuổi 
các hoạt động sau đây và phải đảm bảo rằng những hoạt động tương ứng được thực hiện bao 
gồm:  

1. Xác định các công ty xử lý chất thải trong hệ thống EPR  
2. Giám định một số nhiệm vụ/chứng chỉ nhất định 
3. Theo dõi và giám sát  
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6.1.2 PRO thực hiện việc giám sát  

Việc theo dõi và giám sát của PRO tập trung vào ba khía cạnh sau: 

(i) Thực hiện đầy đủ các dịch vụ vận hành của PRO: Kết cấu và hoạt động vận 
hành của PRO cần phải minh bạch. Điều này cho phép quan sát được những hoạt động 
trái quy định có thể xảy ra của những người quyết định riêng lẻ trong tổ chức, và cho 
phép các kết cấu được điều chỉnh cho phù hợp (đặc biệt quan trọng trong giai đoạn 
đầu). 

(ii) Ngăn chặn những đơn vị không tuân thủ trong số các công ty có nghĩa vụ: 
Một giải pháp hiệu quả là đăng ký tất cả các công ty có nghĩa vụ để báo cáo số lượng 
bao bì và mặt hàng nhựa trong hệ thống của các công ty này (xem chương 6.1.1). Nếu 
PRO do khối doanh nghiệp lãnh đạo thì các công ty có nghĩa vụ sẽ có tư lợi trong việc 
ngăn chặn hiệu quả những đơn vị không tuân thủ.  

(iii) Thực hiện hiệu quả hoạt động của các đơn vị tham gia hoạt động quản lý 
chất thải: Điều quan trọng là tất cả các đơn vị tham gia hoạt động quản lý chất thải 
cung cấp dịch vụ cho PRO đều được trả kinh phí tương ứng, đồng thời phải được đăng 
ký và cấp phép (xem chương 6.1.1). Điều này cũng bao gồm đánh giá tổng thể mức độ 
phù hợp. Một yếu tố bổ sung quan trọng là dòng chảy của bao bì và mặt hàng nhựa 
trong hệ thống, được quản lý bởi các đơn vị tham gia hoạt động quản lý chất thải như 
một phần trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị này, cần được ghi chép dữ liệu 
và lưu trữ báo cáo.  

Trong trường hợp các danh sách đăng ký và mã nhận dạng hiện có do chính phủ điều hành thì 
nên kiểm tra tính phù hợp để sử dụng khi triển khai các cơ chế kiểm soát của PRO. Các danh sách 
và mã nhận dạng này có thể cần được điều chỉnh cho phù hợp. Cũng có thể các công ty cần đăng 
ký (cả công ty có nghĩa vụ và đơn vị tham gia hoạt động quản lý chất thải) chứng minh rằng họ 
đang tham gia vào hệ thống thông qua việc xuất trình đăng ký với Chính phủ cho PRO. 

6.1.3 Các cơ quan Chính phủ thực hiện việc giám sát  

Việc theo dõi và giám sát hệ thống EPR (đã được đưa ra trong Luật) được thực hiện bởi một cơ 
quan trực thuộc Chính phủ hoặc bộ/ cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm. Để thực hiện vai trò 
này, báo cáo phải được trình ít nhất hàng năm, trong đó các dòng tài chính được tính toán và dễ 
hiểu, chất lượng và các giải pháp cơ sở hạ tầng đã thực hiện và các hoạt động được xác minh bằng 
văn bản. Chính quyền địa phương là những người tham gia hệ thống để kiểm tra việc thực hiện 
hệ thống ở cấp khu vực.  

Cơ quan kiểm soát/thực thi có trách nhiệm phải được nêu tên rõ ràng trong luật và cần được 
trang bị đầy đủ kiến thức và tài chính. Trong hầu hết các trường hợp, một bộ phân mới trực thuộc 
Bộ được thành lập, bộ phận này chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động của EPR. Đơn vị này kiểm tra 
và xác thực báo cáo do PRO thực hiện liên quan đến hiệu suất hoạt động của PRO. Cần đặc biệt 
nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc xác minh hoạt động thực hiện nhiệm vụ vận hành của PRO, 
liên quan đến việc đạt được các mục tiêu đã định (ví dụ: thu gom và tái chế). Điều này có thể được 
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thực hiện thông qua cả kiểm tra ngẫu nhiên tại chỗ các cơ sở quản lý chất thải cũng như thông 
qua xem xét kỹ lưỡng các báo cáo của PRO về việc hoàn thành các chỉ tiêu. 

Khi hệ thống EPR còn được vận hành một cách tự nguyện, thì các cơ chế theo dõi tương ứng (và 
những yêu cầu sử dụng các cơ chế này) cần phải được xây dựng và thiết lập để chúng được áp 
dụng khi hệ thống EPR trở thành bắt buộc.  

Các sai phạm hoàn toàn có khả năng xảy ra, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Vì vậy, cần phải làm 
rõ trước những hình thức xử phạt nào sẽ được thi hành nếu các bên có nghĩa vụ không thực hiện 
đúng nghĩa vụ pháp lý và nghĩa vụ hợp đồng của mình. 

› Nếu các thoả thuận hợp đồng (ví dụ giữa PRO và các đơn vị tham gia hoạt động quản lý 
chất thải) không được tuân thủ, thì PRO với tư cách là nhà thầu nên đưa ra các biện pháp 
hoặc hình phạt thích hợp trong hợp đồng. Điều kiện tiên quyết là miêu tả rõ ràng về các 
dịch vụ với bằng chứng và thời hạn thích hợp  

› Nếu các yêu cầu/nghĩa vụ theo luật định không được đáp ứng (ví dụ: không có sự tham 
gia vào hệ thống của các công ty có nghĩa vụ hoặc không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của 
PRO, thì cơ quan quản lý phải áp dụng các hình phạt. Mô tả chi tiết về các bên chịu trách 
nhiệm, nghĩa vụ (bao gồm cả việc cung cấp bằng chứng) và thời hạn là bắt buộc.  

Cần xác định một khoảng thời gian chuyển tiếp phù hợp cho việc thực thi để đảm bảo tính khả 
thi của hệ thống. 

6.2 CÁC GỢI Ý TỪ BỐI CẢNH VIỆT NAM  
Chương này nêu ra những lỗ hổng được xác định trong bối cảnh của Việt Nam và những hành 
động tương ứng có thể được thực hiện nhằm giảm thiểu những bất cập có khả năng xảy ra.  

Thiếu hệ thống đăng ký đồng bộ trực thuộc trung ương cho các đơn vị tham gia hoạt 
động quản lý chất thải được cấp phép  

Như đã đề cập trong chương 2.1.2.2, một hệ thống đăng ký đồng bộ cấp trung ương cho các đơn 
vị tham gia hoạt động quản lý chất thải đang bị thiếu. Tuy nhiên, như đã trình bày, hệ thống đăng 
ký được đồng bộ hóa là một yếu tố quan trọng đối với một hệ thống giám sát hiệu quả và các bên 
tham gia, và đảm bảo tuân thủ tất cả các yêu cầu có liên quan. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để 
đưa ra các quy định mới như yêu cầu tối thiểu (về kỹ thuật, môi trường và phúc lợi xã hội) đã đề 
xuất trước đó. Do đó, để đảm bảo việc giám sát và thực thi hệ thống EPR thích hợp, một hệ thống 
đăng ký được đồng bộ hóa phải được thiết lập.  

Cải thiện tính sẵn có, truy xuất nguồn gốc và giám sát của thông tin  

Truy xuất nguồn gốc của vật liệu tái chế được thu gom sẽ rất quan trọng. Tuy nhiên, điều này hiện 
đang đặt ra một thách thức lớn do sự bất cập trong cơ chế giám sát và truy xuất nguồn gốc của 
các dòng thải (được ghi nhận trong Mục 2.2.1). Do đó, hệ thống và các dòng tài chính không thể 
được giám sát đầy đủ, khiến hệ thống dễ bị gian lận và đe doạ đến vận hành chung của hệ thống 
EPR.  
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Nhập khẩu trái phép chất thải  

Các hệ thống EPR cho bao bì và các mặt hàng nhựa trong hệ thống được thiết lập để tổ chức xử 
lý chất thải phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hoá đã đóng gói tại Việt Nam – điều này có 
nghĩa là chất thải nhập khẩu (kể cả hợp pháp và bất hợp pháp) không phải tuân theo cơ chế EPR, 
do đó, tất cả hình thức xử lý chất thải nhập khẩu đều không được chi trả phí. Kinh nghiệm ở các 
quốc gia khác có cơ chế EPR trên toàn cầu cho thấy luôn có những công ty gian lận, cố gắng để 
nhận được thanh toán phí từ hệ thống EPR để xử lý các loại chất thải không bao gồm trong hệ 
thống EPR. Do vậy, đối với Việt Nam là một quốc gia có lượng chất thải nhập khẩu khá cao trong 
những năm qua (xem Mục 2.1.2.2), thì việc đưa ra các cơ chế giám sát và thực thi hợp lý là đặc 
biệt quan trọng. Vì vậy, bắt buộc phải đảm bảo cách chứng minh được rằng các phần chất thải 
được phát sinh từ các dòng chất thải sinh hoạt được bao gồm trong hệ thống. Điều này có thể 
được thực hiện thông qua ghi chép tài liệu chính xác, ví dụ: từ các trạm cân, từ hoá đơn, v.v.  

Giám sát các tiêu chí về môi trường và phúc lợi xã hội  

Như đã trình bày trong chương trước, đơn vị tham gia hoạt động quản lý chất thải xử lý chất thải 
cho hệ thống EPR phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường 
và phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, điều này thường không được thực hiện, đặc biệt là ở các làng nghề. 
Do các lực lượng này không nên bị loại trừ khỏi hệ thống chính thức mà nên được tích hợp (như 
đã ghi nhận tại Mục 5.1.2), nên cần có năng lực từ phía MONRE/cơ quan chịu trách nhiệm giám 
sát và thực thi để thực hiện việc giám sát và thực thi tương ứng.  

6.3 ĐỀ XUẤT THỰC THI HỆ THỐNG EPR PHÙ HỢP VỚI VIỆT NAM 
Dựa trên thực tế của Việt Nam, các kiến nghị về việc giám sát và thực thi cơ chế EPR được đề xuất 
như sau:  

Xây dựng các hệ thống đăng ký  

Để khắc phục việc thiếu hệ thống đăng ký được đồng bộ hóa và đảm bảo việc xác minh, định 
hướng và giám sát các công ty có nghĩa vụ cũng như các đơn vị tham gia hoạt động quản lý chất 
thải, việc xây dựng hệ thống đăng ký là rất quan trọng. Do đó, cần phải có hai danh sách đăng ký 
khác nhau: một đăng ký cho nhà sản xuất và nhà nhập khẩu để có thể tính toán và phân bổ 
các khoản phí EPR. Và một  đăng ký thứ hai cho các đơn vị tham gia hoạt động quản lý 
chất thải nhằm đảm bảo một tiêu chí vận hành như mong muốn liên quan đến các yêu cầu tối 
thiểu đã đề ra.  

Hệ thống đăng ký của Việt Nam cho nhà sản xuất và nhà nhập khẩu được kiến nghị 
giao cho VEPF vận hành, với các nhiệm vụ báo cáo thường xuyên cho PRO. Nhiệm vụ, 
quyền hạn, thành lập uỷ ban, và giám sát của cơ quan đăng ký phải được nêu rõ trong các quy 
định tương ứng. Tất cả các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu có nghĩa vụ theo quy định, 
đều phải đăng ký. Dữ liệu dưới đây là yêu cầu tối thiếu – một phần của bản đăng ký cơ bản bao 
gồm: 
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› Số đăng ký công ty hoặc số đăng ký kinh doanh  
› Tên và địa chỉ công ty  
› Người chịu trách nhiệm đăng ký trong công tư với dữ liệu liên hệ  
› Thương hiệu hoặc danh mục các sản phẩm được đưa ra thị trường (vd.hàng tạp hoá, đồ 
điện tử)  

Với lần đăng ký đầu tiên, công ty sẽ nhận được số đăng ký của mình. Số đăng ký là mã bắt buộc, 
phải có trong một số tài liệu của công ty (ví dụ: hoá đơn) và giúp các nhà bán lẻ chỉ bán các sản 
phẩm đã có đăng ký. Tuỳ thuộc vào quy mô của công ty có nghĩa vụ và/hoặc số lượng bao bì được 
đưa ra thị trường, có thể có các mức báo cáo khác nhau. Việc báo cáo nên dễ dàng và lũy tiến về 
mặt chi tiết tỉ lệ thuận với số lượng bao bì cao (các mức giá trị giới hạn cho lũy tiến phải được xác 
định rõ ràng).  

Kỳ báo cáo có thể là hàng năm hoặc hàng tháng. Việc đăng ký và gửi báo cáo nên được thực hiện 
trên nền tảng trang web. Các loại và số lượng vật liệu được công bố là cơ sở để xác định các khoản 
phí của EPR sao cho phù hợp. Kết cấu và tổ chức của hệ thống đăng ký phải đảm bảo tính bảo 
mật của dữ liệu.  

Ngoài ra, cần có một danh sách đăng ký trực tuyến công khai để bên thứ ba có thể 
kiểm tra sự tuân thủ của các công ty có nghĩa vụ. Danh sách đăng ký cũng đưa ra 
công cụ để báo cáo việc không tuân thủ. Chỉ dữ liệu có tính tổng hợp cao mới được công 
bố, ví dụ như dữ liệu được sử dụng để tính định mức. Thông qua phương pháp này, các đơn vị 
không tuân thủ có thể được xác định bởi cơ quan giám sát có thẩm quyển và bởi các đối thủ cạnh 
tranh. Hơn nữa, với dữ liệu được công bố, có thể xác thực gần đúng lượng nhựa thông qua việc 
thu thập kiến thức về ngành và doanh thu của từng công ty.  

Bổ trợ cho hệ thống đăng ký các công ty có nghĩa vụ là hệ thống đăng ký của công ty và các đơn vị 
tham gia hoạt động quản lý chất thải được bao gồm trong hệ thống, nhằm tạo ra sự minh bạch và 
cơ sở tin cậy cho việc lựa chọn và hỗ trợ tài chính cho các biện pháp được công nhận. Hệ thống 
đăng ký các đơn vị tham gia hoạt động quản lý chất thải của Việt Nam được kiến 
nghị giao cho PRO điều hành vì PRO sẽ nắm kiến thức về hoạt động của các công ty quản lý 
chất thải.  

Các hệ thống đăng ký được xây dựng tốt cũng cho phép thu thập dữ liệu đáng tin cậy để đánh giá 
hệ thống và cải thiện công tác quản lý chất thải, vốn đã được xác định là còn thiếu hụt tại Việt 
Nam.  

Cho phép giám sát chặt chẽ  

Do các hệ thống EPR dễ bị gian lận, đặc biệt trong trường hợp tồn tại việc nhập khẩu (trái phép) 
một lượng đáng kể chất thải, việc giám sát và theo dõi chặt chẽ, thường xuyên và, nếu 
cần thiết, các hình thức xử phạt, là không thể thiếu và được các cơ quan có thẩm 
quyền thực hiện nhằm đảm bảo sự tuân thủ của tất cả các bên.  

Các công cụ chủ yếu để theo dõi và giám sát là kiểm toán tại chỗ và xác minh dòng bao bì và mặt 
hàng nhựa trong hệ thống và xác thực dòng tiền của các khoản phí EPR - từ các công ty có nghĩa 
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vụ đến cuối cùng là các đơn vị tham gia hoạt động quản lý chất thải. Do Việt Nam nhập khẩu 
một lượng đáng kể chất thải từ các nước khác, điều đặc biệt quan trọng là phải đảm 
bảo rằng các khoản thanh toán chỉ được chi trả để xử lý chất thải phát sinh nội địa. 
Chính vì vậy, thu thập dữ liệu về lượng rác thải ở tất cả các bước xử lý để phân tích dòng khối 
lượng chất thải là rất quan trọng. Hơn nữa, điều quan trọng là các nhà tái chế phải ghi chép 
lại các vật liệu đã được phân loại có nguồn gốc phát sinh khác nhau trong tài liệu và 
trong quá trình vận hành, đồng thời phải xác minh được rằng chúng không bị đổ lẫn và lưu 
hồ sơ về cách xử lý. Việc này đòi hỏi công tác kiểm toán dưới hình thức kiểm soát tại chỗ thường 
xuyên. Các hình phạt đối với hành vi gian lận phải rất cao để cảnh cáo các hành vi này, ví dụ như 
báo cáo chất thải nhập khẩu hoặc chất thải công nghiệp thành số lượng chất thải sinh hoạt phát 
sinh nội địa, 

PRO giám sát thường xuyên việc thực thi các hoạt động sau là rất quan trọng 

› Thực hiện các dịch vụ vận hành của PRO; 
› Ngăn chặn những đơn vị không tuân thủ trong số các công ty có nghĩa vụ; 
› Thực hiện hiệu quả hoạt động của các đơn vị tham gia hoạt động quản lý chất thải  

PRO cũng có thể ký hợp đồng với bên thứ ba, tổ chức bên ngoài để thực hiện giám sát hệ thống 
(ví dụ: các chuyên gia và kiểm toán viên được chứng nhận)  

Ngoài ra, sự giám sát của PRO và việc hoàn thành các trách nhiệm và mục tiêu của 
PRO nằm trong tay các cơ quan có thẩm quyền. Để thực hiện vai trò này, một báo cáo 
chi tiết phải được trình ít nhất hàng năm, trong đó các dòng tài chính có thể đo lường được 
và dễ hiểu, chất lượng, các giải pháp và hoạt động cơ sở hạ tầng đã thực hiện được lập thành văn 
bản để xác minh. Có khả năng sai phạm sẽ xảy ra, đặc biệt trong giai đoạn đầu. Do đó, cần phải 
chỉ rõ trước những hình thức xử phạt nào sẽ được thực thi nếu bên có nghĩa vụ không thực hiện 
nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng của mình. Các giai đoạn chuyển tiếp trong việc thực thi 
nên được xác định với một khoảng thời gian phù hợp để đảm bảo tính thực tiễn của hệ thống. 

Cuối cùng, điều quan trọng là cơ quan có thẩm quyền phải có đủ năng lực để thực hiện 
giám sát và thực thi, bao gồm đủ số lượng cán bộ cũng như đào tạo để giúp họ thực 
hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình. 

Cũng như với hệ thống đăng ký, hoạt động giám sát hiệu quả là điều không thể thiếu để đảm bảo  
dữ liệu tổng thể, tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc của bao bì và mặt hàng nhựa trong hệ 
thống tại Việt Nam, và là điểm trọng yếu trong việc vận hành EPR.  

Xây dựng cơ chế báo cáo đơn giản  

Để cho phép các đơn vị tham gia hoạt động quản lý chất thải tham gia vào hệ thống, bao gồm việc 
tích hợp khu vực phi chính thức, cơ chế báo cáo đơn giản, trong đó các báo cáo có thể được gửi 
trực tuyến, nên được xây dựng và áp dụng. Nhằm đảm bảo quản lý dữ liệu hiệu quả, việc sử dụng 
công nghệ blockchain có thể giúp đưa ra hệ thống bảo mật cần thiết đối với việc quản lý dữ liệu 
trực tuyến.  
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Đưa các tiêu chuẩn vào khuôn khổ pháp lý  

Để hợp thức hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và phúc lợi xã hội được áp dụng trong hệ 
thống EPR, cần đưa các tiêu chuẩn này vào quy định trong một khuôn khổ pháp lý, thông qua đó 
có thể xác định rõ cho tất cả các chủ thể những tiêu chuẩn nào mà họ phải tuân thủ.  
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7 PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH VỀ TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI QUẢN LÝ CHẤT THẢI CỦA VIỆT 

NAM SANG HỆ THỐNG EPR  
Trên toàn thế giới, mọi hệ thống EPR đều phụ thuộc và nhiều yếu tố lập pháp, quy định, văn hoá, 
và lịch sử dẫn đến không có một hệ thống EPR nào giống hoàn toàn với một hệ thống khác. Quá 
trình thực hiện một hệ thống EPR hiệu quả tại Việt Nam cũng sẽ phụ thuộc vào khuôn khổ đặc 
biệt và đặc điểm cụ thể của Việt Nam. Chương này bao gồm đánh giá so sánh về các phương pháp 
tiếp cận chung hiện đang được thảo luận cho Việt Nam.  

Mục tiêu của phân tích chi phí – lợi ích (CBA) so sánh giữa thực tiễn quản lý chất thải hiện nay 
của Việt Nam với việc thực hiện cơ chế EPR là chỉ rõ những lợi ích tiềm năng về kinh tế và môi 
trường. CBA đã được áp dụng phổ biến trong quản lý chất thải nhằm đánh giá một hệ thống xử 
lý cụ thể trước khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định cuối cùng. Trong nghiên cứu này, 
phân tịch CBA sẽ chỉ ra sự khác biệt giữa hiện trạng và việc áp dụng hệ thống EPR.  

Đánh giá tổng quan (Bảng 16) được trình bày thông qua việc mô tả định tính về tác động của hai 
kịch bản đối với việc quản lý chất thải, trong đó đề cập đến hiện trạng và một hệ thống EPR được 
vận hành. Mục 4.3.1 phác hoạ các thiết lập tiềm năng cho hệ thống EPR này. Tại các nội dung liên 
quan, một số yếu tố đề cập cụ thể đến trong những ảnh hưởng chi tiết từ phương án thiết lập số 
1, như đã được nêu trong Luật BVMT sửa đổi. Trong trường hợp này, sự khác biệt so với phương 
án thiết lập số 4, trong đó thể hiện một kịch bản không có sự cạnh tranh giữa các hệ thống EPR, 
được chỉ rõ.  

Mô tả chi phí lợi ích của các kịch bản được trình bày theo trình tự thời gian về lộ trình của bao bì, 
từ phát sinh đến phân loại, thu gom, tập hợp đến tái chế, thải bỏ, và chuyển đổi. Mô tả kết thúc 
với các quy trình đi kèm, ví dụ như truyền thông, giáo dục. Trọng tâm là những thành tựu mang 
lại từ cải thiện tỷ lệ tái chế, có thể thông qua thu gom riêng biệt vật liệu tái chế tại hộ gia đình. 
Phân tích này tập trung vào các thay đổi/kết quả vận hành từ một hệ thống EPR hoạt động có 
hiệu quả. Các lợi ích về môi trường được thảo luận trong phụ lục 10.10.  

Bảng 16: Tác động của sự thay đổi từ hiện trạng sang hệ thống EPR  

 Hiện trạng Hệ thống trách nhiệm mở rộng của nhà sản 
xuất (EPR) 

Phát sinh  Sử dụng bao bì và mặt hàng 
nhựa được bao gồm trong hệ 
thống bất kể khả năng tái chế  

Ưu đãi (bao gồm cả ngân sách) cho các đổi mới, ví dụ: giảm thiểu 
nhựa nguyên sinh bằng cách thay thế và/hoặc tăng số lượng sản 
phẩm tái chế được sử dụng  
(+) Tỷ lệ cao hơn về sản xuất và tiêu thụ bao bì, bao bì dịch vụ (có 
khả năng tái chế) và nhựa sử dụng một lần (SUP) có giá trị cao 
 (-) bao bì đồng đều hơn, hạn chế nhà sản xuất đối với các 
phương án ít phù hợp và có khả năng chi phí cao hơn  
Như đã nêu trong chương 4.3.1,  ưu đãi cho các đổi mới (ví dụ 
bằng cách phân định mức phí) khó thực hiện hơn đối với 
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 Hiện trạng Hệ thống trách nhiệm mở rộng của nhà sản 
xuất (EPR) 
phương án thiết lập 1 do cạnh tranh giữa các đơn vị vận hành hệ 
thống (và cơ chế tự thực hiện trách nhiệm). 

Phân loại tại nguồn rất hạn 
chế: thải bỏ hỗn hợp vật liệu 
tái chế có giá trị cao, giá trị 
thấp và không thể tái chế   

Bắt buộc tách riêng bao bì và mặt hàng nhựa trong hệ thống ra 
khỏi chất thải sinh hoạt khác từ các hộ gia đinh (hoặc các nguồn 
tương đương)  
(+) Khả năng tái chế được tăng cường (ví dụ ít tạp chất trong rác 
tái chế hơn) thông qua hệ thống phân loại phù hợp   
(-) Quản lý chất thải tại nguồn phức tạp hơn, ví dụ: thông qua yêu 
cầu về các loại thùng rác riêng biệt  
Phân loại tại nguồn yêu cầu thu gom riêng biệt, ví dụ: trong các 
thùng rác riêng biệt. Do sự phối hợp hạn chế trong hệ thống các 
PRO cạnh tranh như đã đề ra trong phương án 1 (Mục 4.3.1), 
thiết lập cơ sở hạ tầng trở nên phức tạp và có thể không đồng 
nhất, với tỷ lệ đáp ứng thấp hơn ở vùng sâu vùng xa/nông thôn.  

Không thực hiện trách nhiệm 
một cách hiệu quả về quản lý 
an toàn môi trường đối với bao 
bì và mặt hàng nhựa được bao 
gồm trong hệ thống  

Nhà sản xuất và nhà nhập khẩu (các công ty có nghĩa vụ) trả phí 
cho bao bì và mặt hàng nhựa được bao gồm trong hệ thống khi 
đưa ra thị trường.  
Trong phương án 1, phí lẽ ra có thể được chi trả cho trách nhiệm 
tập thể, có thể được dùng cho các giải pháp thực hiện trách 
nhiệm đơn lẻ.  
(+) Nhà sản xuất, nhà nhập khẩu chịu trác nhiệm đến cuối vòng 
đời: khuyến khích thiết kể để có thể tái chế và giảm thiểu số lượng 
bao bì, v.v. 
(+) Nguồn tài chính trong quản lý chất thải khớp với chi phí quản 
lý chất thải (đối với bao bì và mặt hàng nhựa được bao gồm trong 
hệ thống)  
(+) thông qua khối lượng giảm và tính đồng nhất tăng của chất 
thải sinh hoạt khác (không bao gồm trong hệ thống), chi phí liên 
quan đến quản lý cũng giảm xuống 
 (-) Chi phí EPR được nội bộ hoá, ví dụ: cao hơn cho người tiêu 
dùng tại thời điểm bán hàng (ví dụ xem Bảng 27 trong Phụ lục) 
Trong trường hợp trách nhiệm đơn lẻ, như đã nêu trong 
phương án 1, nguồn tài chính sẵn có có thể không tương ứng với 
chi phí thực tế, vì những nhà sản xuất chịu trách nhiệm sẽ tiếp 
cận với chất thải mà dễ dàng tiếp cận nhất, do đó bỏ qua khu 
vực nông thôn/ vùng hẻo lánh.  

Thu gom, 
phân chia 
và phân 
loại  

Chủ yếu thu gom hỗn hợp tất 
cả các phần chất thải sinh hoạt  

Các mục tiêu tiếp cận hệ thống thu gom và xử lý bao bì và mặt 
hàng nhựa được bao gồm trong hệ thống yêu cầu và khuyến khích 
việc thu gom và phân loại đầy đủ/riêng biệt  
 (-) rủi ro khi các doanh nghiệp lớn hơn, có năng lực tổ chức đẩy 
các doanh nghiệp có quy mô nhỏ/đối tượng người dân dễ bị tổn 
thương ra khỏi chuỗi giá trị  
 (-) Các dịch vụ thu gom có khả năng bị trùng lặp, ví dụ; thông qua 
đấu thầu riêng biệt, vận chuyển trùng lặp, v.v.  
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 Hiện trạng Hệ thống trách nhiệm mở rộng của nhà sản 
xuất (EPR) 
Nếu các PRO khác nhau cạnh tranh như quy định trong phương 
án 1, thậm chí nhiều hệ thống thu gom có thể được đưa ra giới 
thiệu nhiều hơn, tạo thêm sự trùng lặp – điều này sẽ bị thúc đẩy 
trong trường hợp cơ chế thực hiện trách nhiệm đơn lẻ.  

 Thu gom chất thải sinh hạt do 
chính quyền (địa phương) quản 
lý với sự khác biệt đáng kể giữa 
các khu vực (thành thị so với 
nông thôn, sở hữu nhà nước so 
với các nhà thầu tư nhân)  

Dịch vụ thu gom bao bì và mặt hàng nhựa được bao gồm trong hệ 
thống được giao cho các nhà quản lý có năng lực nhất, tuân thủ 
các tiêu chuẩn về kỹ thuật, môi trường và phúc lợi xã hội (tư nhân 
hoặc nhà nước, ví dụ như thông qua quy trình đấu thầu)  
 (+) tỷ lệ thu gom các mặt hàng và vật liệu bắt buộc trong hệ thống 
ngày càng tăng và đầy đủ trên toàn quốc  
 (-) thiết lập cơ sở hạ tầng thu gom đối với bao bì và mặt hàng 
nhựa được bao gồm trong hệ thống đòi hỏi đầu tư đáng kể (về 
ngắn hạn, việc tập trung vào các khu vực đô thị hoá có thể đòi hỏi 
ít kinh phí hơn cho cùng một lượng chất thải)  

 Ngân sách quản lý chất thải sinh 
hoạt cạnh tranh với các lĩnh vực 
liên quan khác trong ngân sách 
công.  

Trách nhiệm thu gom đầy đủ chất thải từ bao bì và mặt hàng nhựa 
được bao gồm trong hệ thống do nhà sản xuất đảm nhận. 
(+) nguồn quỹ có thể được phân rõ ràng cho lĩnh vực quản lý chất 
thải và sẽ được thu theo nhu cầu chi 
(-)dành riêng một phần kinh phí sẽ làm suy giảm đòn bẩy  cho 
việc phân chia ngân sách ưu tiên với mục tiêu chính trị.  
Trong trường hợp đóng góp các khoản phí EPR cho cơ quan 
chính phủ như VEPF, việc dành riêng kinh phí phải được đảm 
bảo để giữ cho lợi ích của việc thu gom đầy đủ có tác dụng.  

 Chất lượng dịch vụ phụ thuộc 
nhiều vào vị trí (thành thị so 
với nông thôn); không có tiêu 
chuẩn đồng bộ 

Hệ thống được thiết kế để chi trả các khoản phí quản lý chất thải 
của Việt Nam 
(+) giải quyết các vấn đề thiếu quản lý chất thải trên cả nước  
(-) do các khoản phí đồng bộ, dẫn đến định giá cao đối với khu 
vực có cơ sở hạ tầng tốt hơn/ chi phí quản lý chất thải thấp hơn  
Với khả năng đảm nhận trách nhiệm cá nhân như quy định 
trong phương án 1, việc thu gom chất thải sẽ tập trung vào các 
dòng chất thải dễ tiếp cận hơn, ví dụ các khu vực đô thị.  

  
Chỉ tách riêng các phần có giá 
trị cao khỏi chất thải sinh hoạt 
khác, đang tăng nhanh ở khu 
vực nông thôn.  

Phân loại, tập hợp và vận chuyển được chính thức hoá với nhiều 
mục tiêu tham vọng hơn theo thời gian. 
(+) lĩnh vực tái chế ít phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, đây là 
những yếu tố nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng (ví dụ: giá tài nguyên 
dao động)  
(+) các điều kiện thị trường dễ dự đoán hơn (ví dụ: các hợp đồng 
trung và dài hạn) cho phép đầu tư chi tiêu vốn (CAPEX – capital 
expenditure investments) 
(+) điều kiện làm việc được quy định rõ hơn (ví dụ như bảo hiểm 
chăm sóc sức khoẻ, an toàn lao động)  
(+) tạo ra giá trị trong nước cao hơn do có nhiều cơ hội việc làm 
hơn  
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 Hiện trạng Hệ thống trách nhiệm mở rộng của nhà sản 
xuất (EPR) 
(-) rủi ro của thị trường tập trung với các doanh nghiệp lớn, có 
năng lực tổ chức hơn đẩy nhóm người dân dễ bị tổn thương ra 
khỏi chuỗi giá trị. Rủi ro này tuỳ thuộc vào việc tích hợp khu vực 
phi chính thức được hoạch định với hiệu quả ra sao. 
(-) Giảm hàm lượng chất thải có giá trị trong hệ thống chính thức, 
đến khi quá trình chuyển đổi thực thi EPR hoàn tất  
(-) Thêm kinh phí để vận hành các nhà máy phân loại sao cho hiệu 
quả  

 Chỉ trao đổi buôn bán vật liệu 
tái chế có giá trị cao giữa người 
thu gom, người thu mua và 
người tái chế.  

Phân loại, tập hợp và vận chuyển chính thức và phi chính thức vật 
liệu tái chế có giá trị cao và giá trị thấp. 
(+) Quá trình xử lý các vật liệu tái chế có giá trị bất kỳ được kích 
hoạt  
(+) tạo ra giá trị cao hơn do cơ hội việc làm lớn  
(-) việc phân loại dễ dàng vật liệu tái chế có giá trị cao có thể dẫn 
đến thất thoát ra khỏi hệ thống (“đánh cắp” phần chất thải có gía 
trị), làm giảm nguồn thu của hệ thống   

Tái chế Tái chế các vật liệu tái chế có 
giá trị cao thành các hạt tái chế 
có chất lượng trung bình-thấp 

Tái chế vật liệu tái chế có giá trị cao thành các hạt tái chế chất 
lượng tốt. 
(+) Tăng doanh thu tái chế từ các cơ sở gia công địa phương và 
xuất khẩu  
(+) Lĩnh vực tái chế của Việt Nam trở nên cạnh tranh hơn trên 
trường quốc tế và tạo ra nhiều giá trị hơn cho nền kinh tế trong 
nước  

 Tái chế ít hoặc không tái chế 
các vật liệu tái chế có giá trị 
thấp  

Tái chế và quy trình xử lý thay thế với chất lượng cao cho vật liệu 
tái chế có giá trị thấp. 
(+) kinh tế theo quy mô cho phép kích hoạt các quy trình tái chế 
trước đây không khả thi đối với vật liệu tái chế có giá trị thấp  
(+) Hệ thống EPR thực thi định mức tái chế cao hơn, do đó giảm 
gánh nặng cho môi trường  
(+) tạo ra giá trị và công ăn việc làm trong lĩnh vực kinh doanh tái 
chế  
(-) chuyển đổi các nguyên vật liệu mà theo quan điểm kinh tế là sẽ 
không khả thi để sử dụng, sẽ được trợ cấp để làm thay đổi cơ chế 
thị trường tự do 
Với khả năng đảm nhận trách nhiệm đơn lẻ được quy định trong 
phương án 1, phân loại chất thải như một hoạt động tạo điều 
kiện cho tái chể chỉ tập trung vào các dòng chất thải dễ tiếp cận 
hơn, ví dụ các khu vực thành thị 

Gia công  Tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm tái 
chế cao, với sự phụ thuộc cao 
vào nguồn nhựa nguyên sinh 
nhập khẩu  

Tăng tỷ lệ tuần hoàn của nhựa và tạo ra giá trị trong nước. 
(+) giá trị trong nước gia tăng cho phép tăng cường đầu tư chi 
vốn (CAPEX) và sự chuyên nghiệp hoá trong ngành công nghiệp 
tái chế cũng trong bối cảnh quốc tế. 
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 Hiện trạng Hệ thống trách nhiệm mở rộng của nhà sản 
xuất (EPR) 
(+) cán cân thương mại cân bằng hơn/ít nhập khẩu tài nguyên 
hơn  
(-) sử dụng nguyên liệu đã tái chế, với khả năng chất lượng thấp 
hơn, để thay thế vật liệu nguyên chất và có thể dẫn đến chất lượng 
sản phẩm kém hơn 

 Thiếu các biện pháp khuyến 
khích để tăng tỷ lệ tái chế  

Tăng cường gia công các loại hạt tái chế tại địa phương do có chất 
lượng và ưu đãi tốt hơn. 
(+) Tìm nguồn cung ứng hạt nhựa tái chế ở địa phương với chi 
phí thấp hơn  
(+) bớt phụ thuộc vào nhập khẩu nhựa, cán cân thương mại cân 
bằng hơn  
(+) Tăng cường lĩnh vực tái chế và ngành nhựa của Việt Nam  
(-) sử dụng nguyên liệu đã tái chế, với khả năng chất lượng thấp 
hơn, để thay thế vật liệu nguyên chất và có thể dẫn đến chất lượng 
sản phẩm kém hơn 

Thải bỏ  Tình trạng xả rác trái phép và 
thải số lượng lớn ra môi 
trường (biển) là phổ biến; hoạt 
động đốt lộ thiên xảy ra ở một 
số nơi  
 

Ngăn chặn xả rác ra môi trường (biển) thông qua việc thiết lập 
một hệ thống nhằm mục đích xử lý chất thải hiểu quả hơn, ngay 
cả đối với vật liệu tái chế có giá trị thấp  
 (+) hao tổn ngoại cảnh thấp hơn (giảm thiệt hại cho đô thị và hệ 
sinh thái tự nhiên)  
(+) tích hợp lực lượng lao động không chính thức vào hệ thống 
dựa trên dịch vụ dọn sạch thay vì “chỉ nhặt những chất thải có giá 
trị”   
(-) Các khoản EPR được nội bộ hoá, vd. Giá cao hơn đối với 
người tiêu dùng tại điểm bán (xem thêm Bảng 27) 

 Các bãi chôn lấp không an toàn 
còn phổ biến  

Chôn lấp được xem là một phương án ít được ưu tiên nhất với 
mục tiêu hạn chế đang ngày càng được thúc đẩy theo thời gian  
(+) giảm hao tổn ngoại cảnh do các bãi chôn lấp không hợp vệ 
sinh (suy thoái môi trường, nguy hại đến sức khoẻ người dân địa 
phương)   
(+) Giảm chi phí vận hành bãi chôn lấp và cải thiện môi trường (ví 
dụ: giám sát và an toàn đối với vấn đề thất thoát) 
(+) Khối lượng chôn lấp giảm xuống giúp giải toả vấn đề quản lý 
bãi rác và môi trường xung quanh (ví dụ: lượng phát thải metan/ 
CO2 thấp hơn)  
(-) đầu tư chi vốn (CAPEX) ban đầu cao do khuyến khích các hoạt 
động xử lý chất thải được cấp phép   
Với khả năng đảm nhận trách nhiệm đơn lẻ như quy định trong 
phương án 1, việc phân loại sẽ được khuyến khích ở các khu vực 
với quy định đầy đủ hơn để thiết lập cơ sở hạ tầng có liên quan, 
ví dụ các khu vực đô thị. 
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 Hiện trạng Hệ thống trách nhiệm mở rộng của nhà sản 
xuất (EPR) 

 Đốt rác không kiểm soát và đốt 
lộ thiên được thực hiện rộng 
rãi   

Chỉ khuyến khích đốt rác trong các điều kiện được quy định (tiêu 
chuẩn về phát thải, v.v) khi việc tái chế được coi là không khả thi.  
 (+) tiềm năng đóng góp vào sản xuất điện thông qua việc đốt rác 
theo quy định trong các nhà máy chuyên môn  
(+) giảm ô nhiễm không khí và rủi ro sức khoẻ thông qua công 
nghệ phù hợp và tuân thủ các yêu cầu tối thiểu đã đề ra.  
(-) yêu cầu đầu tư cao cho các nhà máy đốt rác theo quy định  

Giáo dục 
và 
Khuyến 
khích  

Chỉ có các sáng kiến do tư nhân 
lãnh đạo để thúc đẩy quản lý 
chất thải tốt hơn  

Đơn vị vận hành phụ trách các biện pháp giáo dục/khuyến khích   
(+) ngân sách hiện có với các tiêu chí đánh giá rõ ràng 
(-) sự sẵn sàng của cá nhân/doanh nghiệp đối với các sáng kiến 
mũi nhọn nhằm quản lý chất thải hiệu quả hơn bị giảm xuống  
Việc thiết lập các PRO khác nhau cạnh tranh như được quy định 
trong phương án 1 sẽ dẫn đến việc thiếu các biện pháp gắn kết về 
giáo dục và khuyến khích – điều này sẽ bị tăng mạnh trong 
trường hợp cơ chế trách nhiệm đơn lẻ 

 Các chiến dịch không đồng 
nhất, không có quy mô, nhằm 
giải quyết các biểu hiện nhưng 
không giải quyết nguyên nhân 
của việc quản lý chất thải kém 
hiệu quả  

Hệ thống phụ thuộc vào hoạt động giáo dục/quảng bá thành công 
nhằm đảm bảo tăng cường tái chế cả về chất lượng và số lượng  
(+) có thể được theo dõi và giám sát; các lỗ hổng có thể được xác 
định và các giải pháp được thực hiện  
(-) hệ thống không khuyến khích hoặc ít nhất làm thay đổi tầm 
quan trọng của việc tham gia thông qua cá sáng kiến do các nhà 
hoạt động/khu vực tư nhân lãnh đạo  

Chuyển 
đổi  

Không áp dụng  Một khuôn khổ lập pháp và quy định toàn diện với sự phân bổ 
nhiệm vụ rõ ràng giữa các nhóm chủ thể khác nhau được thiết 
lập. Dưới sự giám sát của MONRE, các công ty có nghĩa vụ có thể 
chịu trách nhiệm mở rộng đối với vật liệu và mặt hàng có nghĩa 
vụ. 
(-) Thời gian và nguồn lực để thiết lập khung pháp lý, thuê và sát 
hạch nhân sự ở tất cả các cơ quan liên quan, xây dựng kiến thức 
và kinh nghiệm, v.v.  

 Dữ liệu chính xác không được 
công bố rộng rãi  

Thông qua báo cáo định kỳ và một dữ liệu thiết lập chính thức 
hơn và kinh nghiệm được tích luỹ. 
(+) tính sẵn có của dữ liệu cho phép phân tích hiệu suất của 
ngành, xác định tiềm năng để cải thiện  
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8 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CƠ CHẾ EPR ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM  
Để thiết lập một hệ thống EPR khả thi, điều cần thiết là phải bao gồm tất cả các chủ thể liên quan 
trong chuỗi cung ứng và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng chủ thể trong số đó, xác định các 
quy tắc rõ ràng cho các công ty có nghĩa vụ và đảm bảo một sân chơi bình đẳng.  

Để thực hiện hệ thống EPR phù hợp cho Việt Nam (xem các mục 4.3, 5.3, và 6.3), điều quan trọng 
là tất cả các chủ thể có liên quan thuộc chính phủ cũng như khu vực tư nhân phải hiểu rõ về khái 
niệm được đề xuất và phối hợp chặt chẽ với nhau trong suốt quá trình thực hiện phức tạp này.  

Xây dựng trên cơ sở đã nêu ở trên, việc thực hiện một cơ chế EPR bắt buộc đòi hỏi ba lĩnh vực 
chính: 

1. Xây dựng khung pháp lý về một hệ thống EPR bắt buộc (mục 4.3): Quá trình xây 
dựng luật đưa đến một hệ thống EPR có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam đã được xây dựng, mặc 
dù các chi tiết cuối cùng chưa hoàn thành và vẫn còn phải tuỳ thuộc vào các cuộc thảo luận. 
Để khung pháp lý và các quy định trở nên thực tế và hiệu quả, các thoả thuận và thảo luận 
giữa các cơ quan có thẩm quyền, MoNRE và khu vực tư nhân cần được tiếp tục và tăng cường. 
Thực tiễn tốt nhất từ các quốc gia khác cho thấy để việc thực hiện cơ chế EPR có hiệu quả cao 
thì cần đi kèm với việc thông qua luật khung mô tả lộ trình hướng tới EPR, được hữu hình 
hóa bằng Luật BVMT, và tiếp đó thông qua các văn bản dưới luật để quy định chi tiết các đặc 
điểm của hệ thống EPR (ví dụ: vai trò, trách nhiệm, chỉ tiêu, biện pháp)  

2. Thiết lập cơ sở tự nguyện và tiền PRO, tạo điều kiện cho việc xây dựng một cơ 
chế EPR bắt buộc (mục 4.3): Việc điều chỉnh và thông qua cơ sở pháp lý là một quá trình 
cần có thời gian. Vì vậy, kiến nghị thiết lập tạm thời một PRO tự nguyện do khối doanh nghiệp 
lãnh đạo.Thông qua đó, các công ty (điều cần thiết là bao gồm tất cả các công ty có nghĩa vụ, 
bất kể là trong nước hay quốc tế, nhỏ hay to, v.v.)  và các tổ chức có thể hợp tác và thảo luận 
với những người ra quyết định về việc thiết lập một hệ thống bắt buộc liên quan đến cơ sở tổ 
chức và quy định cũng như cơ chế giám sát. Tất cả các hoạt động chỉ nên tập trung vào kết 
quả là xây dựng được một PRO bắt buộc, phù hợp và được chuẩn bị tốt để đạt được các mục 
tiêu của khung EPR. Đối với sự hình thành mang tính tự nguyện, các cuộc trao đổi và thảo 
luận chủ động sẽ lý tưởng nếu có sự tham gia của các công ty và tổ chức đã thành lập vì mục 
tiêu tương tự (ví dụ: PRO Việt Nam).   

3. Cải thiện và tối ưu hoá cơ chế khi hệ thống EPR bắt buộc có hiệu lực (mục 4.3): 
Ngay cả khi sau khi khung pháp lý đã được thiết lập, hệ thống EPR bắt buộc được áp dụng 
và PRO tự nguyện chuyển đổi thành bắt buộc, thì vẫn phải thực hiện các bước nhằm đảm bảo 
hệ thống EPR và PRO liên tục được tố ưu hoá và có thể phát triển.  
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Các lĩnh vực được mô tả chi tiết và được chia thành các bước với khung thời gian tương ứng2 
trong bản kế hoạch thực hiện được đề xuất dưới đây, cũng được trình bày trong Bảng 17: 

Bảng 17: Các bước được đề xuất để thiết lập một khung pháp lý cho hệ thống EPR bắt buộc  

Bước Mục tiêu Hoạt động Chỉ tiêu Đối tượng Khung thời 
gian 

1 Nâng cao 
năng lực về 
EPR để 
chuẩn bị cho 
khuôn khổ 
pháp lý 

  

Trình bày và thảo luận 
về các kết quả của cơ 
chế EPR được đề xuất 
cho Việt Nam với các 
bên liên quan thuộc khu 
vực tư nhân (ví dụ: PRO 
Việt Nam, các đơn vị 
tham gia hoạt động 
quản lý chất thải, các 
công ty có nghĩa vụ 
(SME và MNC)) 

Chia sẻ thông tin  

Điều chỉnh sự hiểu biết, 
kết cấu của cơ chế EPR 
được đề xuất, các cơ chế 
và chủ thể cho tất cả các 
bên liên quan tham gia 
vào hệ thống (tập trung 
vào khu vực tư nhân và 
các đơn vị tham gia hoạt 
động quản lý chất thải) 

Tổ chức phi chính 
phủ (ví dụ WWF) 
phối hợp với các 
đối tác khác  

Trong vòng 1 năm 
cho đến 12/2021 
(bắt đầu ngay lập 
tức) 

 

2 Nâng cao 
năng lực về 
EPR để 
chuẩn bị cho 
khuôn khổ 
pháp lý 

 

Trình bày và thảo luận 
về kết quả của cơ chế 
EPR được đề xuất với 
chính quyền địa 
phương và chính quyền 
nhà nước 

Điều chỉnh sự hiểu biết 
về cơ chế EPR được đề 
xuất, các cơ chế và chủ 
thể cho tất cả các bên 
liên quan tham gia vào 
hệ thống (MONRE và 
các bên khác), nêu rõ 
các mục tiêu và lợi ích 
chung với các kế hoạch 
và chính sách quốc gia 
khác  

Tổ chức phi chính 
phủ (ví dụ WWF) 
phối hợp với các 
đối tác khác 

Trong vòng 1 năm 
cho đến 12/2021 
(bắt đầu ngay lập 
tức) 

3 Chuẩn bị cho 
khuôn khổ 
pháp lý 

Hệ thống EPR được đề 
cập trong LEP  

Bước đầu tiên và tính 
hợp pháp để thực hiện 
hệ thống EPR trong 
khuôn khổ pháp lý  

MoNRE/ các cơ 
quan Chính phủ 
khác phối hợp với 
khu vực tư nhân 
khởi xướng  

Trong vòng 1 năm 
cho đến 12/2021 
(sau khi nâng cao 
nhận thức) 

 

 
2 Các biện pháp ngắn hạn (trong vòng 1 năm) mô tả các hành động có thể được thực hiện ngay lập tức, nếu có sự đồng thuận 
chính trị. Các biện pháp bao gồm, đối với khuôn khổ lập pháp, ban hành các lệnh cấm và các lệnh khác. Chúng cũng bao gồm các biện 
pháp do khu vực tư nhân thực hiện, có thể thực hiện được trong khuôn khổ chính sách và luật pháp hiện hành, ví dụ: thay đổi hành 
vi và hoạt động vận hành doanh nghiệp. Các dự án khởi động, các cuộc thảo luận và các sáng kiến cho phép các biện pháp trung và dài 
hạn cũng là một phần của danh mục này. 
Các biện pháp trung hạn (trong vòng 3 năm) mô tả các hành động cần thời gian chuẩn bị để hoàn thành các chức năng. Việc 
thành lập một tổ chức mới với các nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và vai trò trong khuôn khổ quy định đã đặt ra được bao gồm ở đây. Các 
biện pháp này cũng bao gồm các quá trình phối hợp xác định cách thức chia sẻ nhiệm vụ và trách nhiệm giữa các tổ chức và thể chế 
khác nhau. 
Các biện pháp dài hạn (trong vòng 5 năm) được xây dựng dựa trên các cuộc thảo luận bắt đầu như các biện pháp ngắn hạn và 
về thiết lập thể chế và tổ chức được khởi xướng như các biện pháp trung hạn. Ngoài những điều đã nói ở trên, các kinh nghiệm phải 
được xây dựng để đạt được sự thay đổi dần dần và cải thiện cấu trúc và quy trình. 
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4 Chuẩn bị áp 
dụng khung 
pháp lý  

Thiết lập khung thời 
gian có tính rằng buộc 
để xây dựng khung 
pháp lý, ví dụ hệ thống 
EPR bắt buộc vào năm 
2025  

Cố định thời hạn cho 
đến khi luật sửa đổi và 
thông qua  

DLA, cơ quan 
quốc gia phối hợp 
với khu vực tư 
nhân khởi xướng  

Trong vòng 3 năm 
cho đến 12/2023  

5 Xây dựng cơ 
quan thực 
thi và hướng 
dẫn về 
khuôn khổ 
pháp lý  

Xây dựng nguồn lực 
kiến thức, nhân lực và 
cơ cấu trong MONRE 
và các cơ quan khác E 

Cơ quan Chính phủ 
chuẩn bị cho EPR có 
hiệu lực  

Cơ quan MoNRE 
phối hợp với khu 
vực tư nhân khởi 
xướng  

Trong vòng 3 năm 
cho đến 12/2023 
(tiếp theo sau của 
bước 4) 

6 Điều chỉnh 
khung EPR 
cho phù hợp 
với điều kiện 
của Việt 
Nam 

Định nghĩa  
- Trách nhiệm và các 

công ty có nghĩa vụ  
- Bao gồm nhựa và 

bao bì  
- Chỉ tiêu 
- Các cơ chế kiểm soát 

của cơ quan có thẩm 
quyền  

- Miễn trừ 
- Phạm vi, thiết kế và 

công bố danh sách 
đăng ký  

Tạo ra một cơ chế EPR 
bắt buộc mang tính 
thực tế, được xác định 
rõ ràng, có giá trị và có 
thể đo lường được.  

MoNREhợp tác 
với khối công 
nghiệp tư nhân   

Trong vòng 3 năm 
cho đến 12/2023 
(tiếp theo sau của 
bước 5) 

7 Điều chỉnh 
khung EPR 
cho phù hợp 
với điều kiện 
của Việt 
Nam 

Phối hợp luật song 
song để tránh việc 
thanh toán gấp đôi của 
các công ty có nghĩa vụ  
Và cũng hài hoà với 
luật hiện hành vì đây là 
những luật làm suy yếu 
quy định của EPR  
Sử dụng luật hiện hành 
để cấp phép/đăng ký  
Điều chỉnh/thiết lập 
các luật để hỗ trợ tái 
chế và giảm thiểu chất 
thải (ví dụ: thuế bãi rác, 
miễn trừ)  

Thiết lập hệ thống EPR 
bắt buộc, không đối lập 
nhưng được hỗ trợ bởi 
các luật khác  

MoNRE và các bộ 
có liên quan  

Trong vòng 3 năm 
cho đến 12/2023 
(song song với 
bước 6) 

8 Điều chỉnh 
khung EPR 
cho phù hợp 
với điều kiện 
của Việt 
Nam 

Đánh giá khung pháp lý 
đã soạn thảo và tác 
động của nó đối với 
khu vực tư nhân  

Hiểu biết sâu sắc về lợi 
ích, các vấn đề sắp tới, 
và hậu quả tiềm ẩn 
trong tương lai đối với 
khu vực tư nhân nhằm 
quan sát những điều 
này sau khi thực hiện 

MoNRE sẽ rút ra 
kết luận về các 
giải pháp từ khu 
vực tư nhân 

Trong vòng 3 năm 
Cho đến 12/2023  
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và có hành động phù 
hợp  

9 Triển khai 
khuôn khổ 
pháp lý EPR  

Khuôn khổ được xây 
dựng có hiệu lực  
Xây dựng danh sách 
đăng ký  

Hệ thống EPR bắt buộc  Chính phủ quốc 
gia/các nhà làm 
luật  

Trong vòng 5 năm 
cho đến 12/2025  

 

 

Bảng 18: Các bước đề xuất để thiết lập tiền-PRO tự nguyện và tạo điều kiện xây dựng cơ chế 
EPR bắt buộc  

Bước Mục tiêu Hoạt động Chỉ tiêu Đối tượng Khung thời 
gian 

1 Trình bày và 
thảo luận về 
ý tưởng của 
tiền-PRO tự 
nguyện  

Trình bày và thảo luận về kết 
quả của cơ chế EPR được đề 
xuất với các chủ thể liên 
quan trong chuỗi cung ứng 
nhựa (nhà nhập khẩu nhựa 
nguyên sinh, nhà sản xuất 
bao bì, người sử dụng bao bì, 
v.v.)  

Điều chỉnh sự hiểu 
biết về EPR, PRO, 
trách nhiệm của tất cả 
các bên liên quan 
tham gia vào hệ thống 
(khối công nghiệp tư 
nhân)  

Tổ chức phi 
chính phủ (ví dụ 
WWF) phối hợp 
với các đối tác 
khác 

Trong vòng 1 năm 
cho đến 12/2021 
(bắt đầu ngay lập 
tức) 

 

2 Trình bày và 
thảo luận về 
ý tưởng của 
tiền-PRO tự 
nguyện 

Trình bày và thảo luận về các 
kết quả của cơ chế EPR được 
đề xuất với các tổ chức 
tương ứng đã được thành 
lập (ví dụ sự thành lập của 
PRO Việt Nam)  
Thảo luận về vai trò tiềm 
năng của họ  

Điều chỉnh sự hiểu 
biết về EPR, PRO, và 
trách nhiệm được đề 
xuất  

Tổ chức phi 
chính phủ (ví dụ 
WWF) phối hợp 
với các đối tác 
khác 

Trong vòng 1 năm 
cho đến 12/2021 
(bắt đầu ngay lập 
tức) 

 

3 Xác định 
những người 
tham gia vào 
tiền-PRO tự 
nguyện  

Xác định, kết nối và kết hợp 
các chủ thể có liên quan và 
các công ty có nghĩa vụ sẵn 
sàng tham gia (áp dụng cho 
cả SMEs and MNCs) 
Thiết lập các tham số cho 
tiền-PRO  

Thành lập một tổ 
chức tham gia tích 
cực vào việc xây dựng 
khuôn khổ pháp lý 
(xem Bảng 17)  

WWF (điều 
phối) cùng với 
chủ sở hữu 
thương hiệu và 
các hiệp hội bị 
ảnh hưởng  

Trong vòng 1 năm 
cho đến 12/2021 
(song song với 
bước 4) 

4 Xác định 
tiền-PRO 
trên cơ sở tự 
nguyện  

Phân bổ và xác định  
- Trách nhiệm  
- Mục tiêu và mục đích  
- Tư cách thành viên  
- Các khoản phí thành viên  
- Ban tư vấn 
- Báo cáo 

Chuẩn bị trước một 
tổ chức để trở thành 
PRO bắt buộc  

WWF (điều 
phối) cùng với 
chủ sở hữu 
thương hiệu và 
các hiệp hội bị 
ảnh hưởng 

Trong vòng 1 năm 
cho đến 12/2021 
(song song với 
bước 3)  



Nghiên cứu đánh giá cơ chế trách nhiệm mở rộng 
của nhà sản xuất đối với chất thải bao bì tại Việt Nam 

Tháng 11, 2020  Trang 99 trong 142 
 

Bước Mục tiêu Hoạt động Chỉ tiêu Đối tượng Khung thời 
gian 

5 Xây dựng 
năng lực và 
chuyên môn 
cho tiền-
PRO  

Thiết lập kiến thức, nguồn 
nhân lực và cơ cấu của cơ 
quan có thẩm quyền  

Chuẩn bị trước một 
tổ chức để cuối cùng 
trở thành PRO bắt 
buộc  

Các chủ thể của 
khối công 
nghiệp tư nhân 
khởi xướng 
(động lực đầu 
tiên trong PRO 
tự nguyện) 

Trong vòng 3 năm  
cho đến 12/2023 
(sau bước 4) 

6 Quảng bá và 
tăng cường 
cơ sở thành 
viên của tiền 
PRO  

Công tác quan hệ công chúng 
và thu hút các thành viên  

Các công ty và tổ chức 
trong chuỗi cung ứng 
nhựa đều có thể trở 
thành thành viên của 
PRO tự nguyện, 
không chỉ các công ty 
có nghĩa vụ trong 
tương lai. Việc xây 
dựng một hệ thống 
phù hợp nên được tất 
cả các công ty và tổ 
chức thực hiện trong 
chuỗi cung ứng nhựa.  

Các chủ thể của 
khối công 
nghiệp tư nhân 
khởi xướng 
(động lực đầu 
tiên trong PRO 
tự nguyện) 

Trong vòng 3 năm 
cho đến 06/2023 
(sau bước 5) 

7 Khởi động 
các hoạt 
động và sự 
tham gia của 
tiền PRO 
như một 
động lực cho 
cơ chế EPR 
bắt buộc  

Triển khai các hoạt động và 
tổ chức của tiền PRO  

Triển khai một tổ 
chức tham gia tích 
cực vào việc xây dựng 
khuôn khổ pháp lý 
(xem Bảng 17). 

Các chủ thể của 
khối công 
nghiệp tư nhân 
khởi xướng 
(động lực đầu 
tiên trong PRO 
tự nguyện) 

Trong vòng 3 năm 
cho đến 12/2023  

8 Vận hành 
trước tổ 
chức  

Thực hiện các biện pháp và 
dự án thí điểm để xây dựng 
toàn bộ hoạt động thu gom 
và tái chế chất thải một cách 
phù hợp, thu thập dữ liễu 
chất thải, và đánh giá thông 
tin chi tiết 
 

Thiết lập một kết cấu 
quản lý chất thải phù 
hợp để vạch ra việc 
vận hành của cơ chế 
EPR đề xuất (xem 
bước 4), từ đó có thể 
nhân rộng và tạo cơ 
sở cho việc triển khai 
ở cấp quốc gia  
  

Tiền PRO cùng 
với các đối tác 
của chuỗi cung 
ứng (chính 
quyền địa 
phương và 
chính quyền 
thành phố cũng 
như các đơn vị 
tham gia hoạt 
động quản lý 
chất thải và 
những bên liên 
quan khác)  

Trong vòng 3 năm 
cho đến 12/2023 

9 Vận hành 
trước tổ 
chức 

Thực hiện các biện pháp và 
dự án thí điểm để xây dựng 
cơ chế EPR bắt buộc một 
cách hợp lý.Điều này sẽ bao 
gồm: 

Thiết lập cơ chế cần 
thiết để chuẩn bị cho 
quá trình chuyển đổi 
sang PRO bắt buộc. 
Tương tác và thông 

Tiền PRO cũng 
với các đối tác 
của chuỗi cung 
ứng  

Trong vòng 3 năm 
cho đến 12/2023 
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- đăng ký các công ty có 
nghĩa vụ  

- tính toán các khoản phí và 
thiết lập một hệ thống 
kiểm soát để ngăn chặn 
những đơn vị không tuân 
thủ hoặ báo cáo sai  

- các giải pháp để xác nhận 
dòng chất thải  

- nâng cao nhận thức  
- tích hợp khu vực phi 

chính thức i 
- báo cáo để đo lường tiến 
độ của các mục tiêu  

báo cho các cơ quan 
trung ương  

10 Khởi động 
PRO bắt 
buộc  

Chuyển đổi từ một tổ chức 
tự nguyện sang PRO bắt 
buộc  

Thiết lập một PRO 
bắt buộc, được chuẩn 
bị tốt và hợp lý để đạt 
được các mục tiêu 
của khuôn khổ EPR 

Tiền PRO Trong vòng 5 năm 
cho đến 12/2025  
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Bảng 19:  Các bước đề xuất để cải thiện/tối ưu hoá cơ chế một khi hệ thống EPR bắt buộc có 
hiệu lực  

Bước Mục tiêu Hoạt động Chỉ tiêu Đối tượng Khung thời 
gian 

1 Vận hành 
PRO bắt 
buộc  

- Vận hành hệ thống đăng 
ký  

- Vận hành và đấu thầu 
quản lý chất thải thông 
qua việc sử dụng các 
khoản phí  

- Kiểm soát  
- Báo cáo thường xuyên  
- Nâng cao nhận thức R 

Đáp ứng các yêu cầu 
của khuôn khổ pháp 
lý  

PRO bắt buộc  Trong vòng 5 
năm cho đến 
12/2025 (sau 
khi khuôn khổ 
EPR được đưa 
ra) 

2 Kiểm soát và 
thực thi cơ 
chế EPR bắt 
buộc  

- Kiểm tra và xác nhận báo 
cáo và sự kiểm soát của 
PRO 

- Kiểm tra báo cáo đăng ký  

Giám sát việc thực 
hiện khuôn khổ pháp 
lý  

Cơ quan có 
thẩm quyền dựa 
trên báo cáo 
(hàng năm), có 
thể sử dụng các 
bên thứ ba  

Trong vòng 5 
năm cho đến 
12/2025 (sau 
khi khuôn khổ 
EPR được đưa 
ra) 

3 Tối ưu hoá 
EPR bắt 
buộc  

Sử dụng và sửa đổi các 
khoản phí điều chỉnh để đưa 
ra những khuyến khích về tài 
chính nhằm tăng cường hoạt 
động tái chế  

Đáp ứng các yêu cầu 
của khuôn khổ pháp 
lý, tối ưu hoá khối 
lượng tái chế  

PRO bắt buộc Trong vòng 5 
năm cho đến 
12/2025 (sau 
khi khuôn khổ 
EPR được đưa 
ra) 

4 Tối ưu hoá 
EPR bắt 
buộc 

Tăng cường nhu cầu về vật 
liệu tái chế bằng cách đưa ra 
các ưu đãi (tài chính và hoặc 
định mức/số lượng)  

Đáp ứng các yêu cầu 
của khuôn khổ pháp 
lý, tối ưu hoá khối 
lượng tái chế 

PRO bắt buộc Trong vòng 5 
năm cho đến 
12/2025 (sau 
khi khuôn khổ 
EPR được đưa 
ra) 

5 Tối ưu hoá 
EPR bắt 
buộc 

Hài hoà và chính thức hoá cơ 
chế thu gom ở Việt Nam  

Đáp ứng các yêu cầu 
của khuôn khổ pháp 
lý, tối ưu hoá khối 
lượng thu gom  

PRO bắt buộc Trong vòng 5 
năm cho đến 
12/2025 (sau 
khi khuôn khổ 
EPR được đưa 
ra) 

6 Tối ưu hoá 
EPR bắt 
buộc 

Tối ưu hoá cơ chế kiểm soát 
nôi bộ  
Tối ưu hoá cơ chế kiểm soát 
bên ngoài  
Kiểm tra thường xuyên về 
các sửa đổi cần thiết từ 
những kết luận của hệ thống 
đang vận hành, bao gồm 
danh sách đăng ký  

Thu hẹp các lỗ hổng 
về tài chính và tổ 
chức  

PRO bắt buộc Trong vòng 5 
năm cho đến 
12/2025 (sau 
khi khuôn khổ 
EPR được đưa 
ra) 
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9 KẾT LUẬN  
Một nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống quản lý chất thải của Việt Nam đã được thực hiện, trong 
đó tập trung vào phát sinh và quản lý chất thải nhựa sau khi sử dụng, cho thấy rằng   

1. Bao bì tái chế có giá trị cao, ở mức độ hạn chế, đã được phân loại ra khỏi các 
loại chất thải sinh hoạt khác và được chuyển đến các hệ thống tái chế. Việc phân 
loại thường không chính thức và chuỗi giá trị tiếp theo dựa vào các thị trường có khả năng 
vận hành. Tuy nhiên, một lượng lớn bao bì tái chế có giá trị cao cuối cùng sẽ được đưa vào 
các bãi xử lý hoặc thất thoát ra môi trường.  

2. Năng lực tái chế của Việt Nam là không đủ cho các loại vật liệu tái chế đã đề cập, được 
phát sinh tại địa phương và có giá trị cao, đặc biệt là khi tầng lớp trung lưu đang gia tăng và 
mức tiêu thụ bao bì tính theo bình quân đầu người được dự kiến là sẽ tăng. Một số nhà tái 
chế và các vựa thu gom nhập khẩu và xử lý vật liệu tái chế nhập khẩu, chiếm công suất lớn.  

3. Bao bì có giá trị thấp và vật liệu không thể tái chế (ví dụ như tất cả các loại vật liệu 
dẻo như màng, gói bọc và vật liệu composit) hầu hết được xử lý và thu gom cùng với 
chất thải đô thị khác. Cho đến nay, không có hoạt động phân loại và tái chế các loại vật 
liệu tái chế có giá trị thấp một cách hệ thống. Tuỳ thuộc vào hệ thống thu gom và xử lý phổ 
biến tại địa phương, tất cả các loại chất thải này cuối cùng sẽ được đưa đến các bãi chôn lấp, 
hoặc xả thải ra môi trường với khả năng gây thất thoát vào các hệ sinh thái biển một cách rõ 
ràng. Năng lực của các phương án xử lý phù hợp thông qua những bãi chôn lấp hợp vệ sinh 
là không đủ để đáp ứng trên toàn quốc. 

4. Thực trạng quản lý chất thải bao bì ở Việt Nam có sự khác biệt đáng kể, đáng chú 
ý nhất là giữa khu vực thành thị và nông thôn: trong khi ở một số khu vực thành thị, việc 
phân loại và thu gom chất thải được thực hiện đạt kết quả cao, thì một số khu vực nông thôn 
thậm chí không có bất cứ hình thức thu gom chất thải nào, dẫn đến hiện tượng đổ rác trái 
phép và đốt lộ thiên. Việc chuyển đổi sang quản lý chất thải bền vững đòi hỏi một cách tiếp 
cận đủ linh hoạt nhằm giải quyết tất cả những khác biệt và định hướng các khoản đầu tư và 
hành động phù hợp với nhu cầu của từng khu vực.  

Sự cần thiết phải chuyển đổi theo hướng quản lý bao bì và chất thải nhựa bền vững hơn đã được 
các bên liên quan công nhận rộng rãi và Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi đã bao gồm các điều 
khoản quy định về EPR. Các công ty chịu trách nhiệm về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất 
có thể lựa chọn giữa ba khả năng cạnh tranh – thực hiện trách nhiệm đơn lẻ, thông qua PRO do 
khối doanh nghiệp lãnh đạo, hoặc chi trả cho Quỹ Bảo vệ môi trường do nhà nước lãnh đạo  

Dựa trên phân tích đã thực hiện và thực tế quản lý chất thải hiện nay tại Việt Nam, khung cơ chế 
EPR được đề xuất như sau:  

è Cơ chế EPR bắt buộc  
Cung cấp cơ sở tài chính đáng tin cậy để thu gom, phân loại và tái chế bao bì ở quy mô lớn, 
điều này rất quan trọng để tạo ra tiềm năng kinh tế dọc theo chuỗi giá trị  
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è Cơ chế EPR cho tất cả các vật liệu bao bì tiêu dùng và mặt hàng nhựa không phải 
bao bì   
Bao gồm tất cả các vật liệu như (nhựa, giấy, kim loại, vật liệu composit) từ các hộ gia đình và 
những điểm phát sinh tương đương (ví dụ bao bì dịch vụ), nhằm tạo cơ sở tài chính và tổ 
chức để xử lý các sản phẩm thiết yếu và tránh các tác động thay thế không mong muốn trong 
thiết kế bao bì   

è Quản lý chung VEPF và PRO 
Để tránh những tác động không mong muốn từ các lựa chọn cạnh tranh với nhau trong thực 
hiện EPR, cơ chế quản lý chung VEPF do nhà nước lãnh đạo và PRO do khối doanh nghiệp 
lãnh đạo được đề xuất, theo đó VEPF chịu trách nhiệm quản lý các khoản tiền từ các công ty 
có nghĩa vụ, trong khi đó, PRO đảm nhiệm việc vận hành trong quản lý thực tế chất thải được 
bao gồm trong hệ thống   

è Phân định mức phí  
Điều này cho phép thúc đẩy thị trường tái chế thông qua việc áp dụng giảm các khoản phí 
EPR đối với bao bì tái chế có giá trị cao (tiền thưởng) và tăng phí EPR (tiền phạt) đối với bao 
bì có giá trị thấp hoặc không tái chế được do các công ty có nghĩa vụ chi trả.  

è Hệ thống giám sát và thực thi nghiêm ngặt  
Để tránh gian lận, công tác thực thi giám sát, kiểm soát và xử phạt một cách nghiên ngặt là 
điều cần thiết và sẽ được các cơ quan chính phủ như Bộ Tài nguyên và Môi trường (MoNRE) 
thực hiện nhằm đảm bảo tuân sự tuân thủ của tất cả các bên. Điều này đòi hỏi phải có đủ 
năng lực về đội ngũ cán bộ cũng như đào tạo và tập huấn. Hơn nữa, các tiêu chuẩn về kỹ 
thuật, môi trường và phúc lợi xã hội nên được làm khung định hướng cho hoạt động của mỗi 
chủ thể tham gia quản lý chất thải đối với bao bì và mặt hàng nhựa được bao gồm trong hệ 
thống.  

Việc triển khai hệ thống EPR bắt buộc sẽ cần có thời gian vì nó liên quan đến tất cả các chủ thể để 
có thể hoàn thành vai trò và trách nhiệm của mình. Cơ sở pháp lý tương ứng cần được xây dựng 
và các chủ thể mới cũng cần được thiết lập. Do đó, đề xuất của cơ chế EPR này được xây dựng 
trên phương pháp tiếp cận từng bước, bao gồm một cơ chế vận hành tự nguyện cho đến khi 
hệ thống trở thành bắt buộc và triển khai dần dần cơ sở hạ tầng. Điều này sau đó đặc biệt quan 
trọng đối với việc tăng cường tái chế chất thải sinh hoạt cả về chất lượng cũng như số lượng.  

Do hệ thống dựa trên phân loại tại nguồn đối với tất cả chất thải từ bao bì và mặt hàng nhựa được 
bao gồm trong hệ thống, nên số lượng hộ gia đình được tiếp cận với hệ thống thu gom này 
(tính theo phần trăm) được kiến nghị như một mục tiêu phù hợp và có liên quan để đo lường 
mức độ thành công ngay từ giai đoạn đầu. Một khi tất cả các hộ gia đình ở Việt Nam được tiếp 
cận với hệ thống thu gom này thì hệ thống giám sát và thực thi đáng tin cậy với cơ sở dữ liệu 
tương ứng đã được thiết lập, đồng thời định mức tái chế và thu hồi cũng được đề xuất để đưa ra. 

Một yếu tố quan trọng trong việc chuyển đổi sang một cơ chế EPR được vận hành tốt là tích hợp 
khu vực phi chính thức, khu vực hiện đang tích cực tham gia ở tất cả các giai đoạn trong quản 
lý chất thải. Do đó, việc tích hợp nên được tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, đồng thời cung cấp 
các ưu đãi về kinh tế, ví dụ như khả năng xin hỗ trợ tài chính khi tham gia tích hợp – đi đôi với 
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nghĩa vụ tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và phúc lợi xã hội. Ngoài ra, khuyến khích 
thực hiện hành động để tích hợp với các cơ quan có thẩm quyền đối với những dòng chất thải 
khác vì lực lượng lao động không chính thức không chỉ xử lý bao bì và đồ nhựa được bao gồm 
trong hệ thống mà là vật liệu tái chế nói chung.   

Một hệ thống EPR bắt buộc sẽ góp phần đáng kể vào các hoạt động kinh tế bền vững hơn theo 
cách tiếp cận của mô hình kinh tế tuần hoàn. Tái chế nhựa được công nhận là một khái niệm quan 
trọng để đạt được các mục tiêu liên quan. EPR thu hút tất cả các bên tham gia vào chuỗi giá trị 
nhựa, các sản phẩm được thiết kế để tăng cường tái chế, cơ sở hạ tầng tái chế được xây dựng tốt, 
các lựa chọn ở cuối vòng đời sản phẩm cũng như phân loại chất thải được áp dụng. Hơn nữa, khi 
được bổ sung với các công cụ chính sách khác về quản lý chất thải, thì quá trình chuyển đổi theo 
hướng kinh tế tuần hoàn sẽ được đẩy mạnh. Kết quả là, vật liệu được quay trở lại chuỗi giá trị. 
Vật liệu được xử lý tuyến tính bị giảm đi và trong trường hợp tốt nhất, nhu cầu về vật liệu nguyên 
sinh cũng suy giảm. Báo cáo nhằm mục tiêu thông báo với các nhà hoạch định chính sách và các 
bên liên quan tham gia vào quá trình chuyển đổi của Việt Nam theo hướng quản lý chất thải bền 
vững hơn và bắt đầu thảo luận chung.  

10 PHỤ LỤC  

10.1 PHÂN LOẠI NHỰA  

Hiệp hội Công nghiệp Nhựa đã thành lập một hệ thống phân loại vào năm 1998 để cho phép người tiêu 
dùng và nhà tái chế xác định các loại nhựa khác nhau. Mã này thường được đặt trên mỗi sản phẩm nhựa. 
Bảng dưới đây đưa ra một cái nhìn tổng quát về các loại nhựa khác nhau và mục đích sử dụng của chúng. 

Bảng 20: Phân loại nhựa 

Loại nhựa Tên gọi 
chung 

Tên hoá 
học Mục đích sử dụng  

1 

 

PET Polyethylene 
Terephthalate 

Được sử dụng chủ yếu trong 
bao bì thực phẩm và đồ uống  

 

2 

 

HDPE 
Polyethylene 
mật độ cao  

Thường được sử dụng cho hộp 
đựng sữa, nước trái cây, chai 
dầu gội đầu và chai thuốc. 
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3 

 

PVC Polyvinyl 
Chlorua 

Thường được sử dụng trong đồ 
chơi, màng bọc thực phẩm, chai 
tẩy rửa và đường ống gia dụng  

 

4 

 

LDPE Polyethylene 
mật độ thấp  

Túi đựng hàng hoá, túi giặt khô, 
túi ni lông  

 

5 

 

PP Polypropylene Hộp đựng thức ăn nóng, phụ 
tùng xe, nắp chai  

 

6 

 

PS Polystyrene Hộp đựng và bao bì thực phẩm  

 

7 

 

Các loại 
khác 

Thường là một 
lớp hoặc hỗn 
hợp nhiều loại 
nhựa  

Bình sữa trẻ em, gói bọc, bao bì 
nhiều lớp và đĩa CD   
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10.2 PHẠM VI BAO BÌ (TRÊN TOÀN EU)  
Các loại bao bì được bao gồm trong hệ thống do PRO quản lý phụ thuộc vào việc thiết lập cơ chế EPR và 
khung pháp lý tương ứng (Bảng 21): 

1. Chỉ bao bì gia dụng và bao bì từ những điểm phát sinh rác thải tương đương  
2. Chỉ bao bì thương mại và công nghiệp  
3. Cả bao bì thương mại và công nghiệp cũng như bao bì gia dụng và những điểm phát sinh rác thải 

tương đương  

Không nhất thiết phải thiết lập một cơ chế EPR nếu việc thu gom và tái chế bao bì đã được xây dựng và 
vận hành hiệu quả, như đối với trường hợp bao bì thương mại và công nghiệp.  

Bảng 21:  Danh mục bao bì thuộc cơ chế EPR của EU. Bảng sửa đổi sau IEEP (2017). 

Chỉ Bao bì gia dụng (H)/ 
từ những điểm phát sinh 
rác thải tương đương  

Chỉ bao bì thương mại 
(C)/công nghiệp (I)  

Bao bì gia dụng và 
thương mại/ công nghiệp 
(H và C/I) 

Bỉ: Fost-Plus Bỉ:  Valipak Áo: ARA 
Pháp: Citeo  Bulgari: Ecopak 
Tây Ban Nha: Ecoembes (sẽ thu 
gom bao bì thương mại/bao bì công 
nghiệp theo thoả thuận tự nguyện 
nếu các chủ thể ở địa phương thu 
gom được)  

 Đảo Síp: Grren Dot Cyprus 
 Cộng hoà Séc: EKO-KOM 
 Estonia: ETO 
 Phần Lan: Finnish Packaging 

Recycling RINKI Ltd 
Đức: Der Grüne Punkt  
  Hy Lạp: Hellenic Recovery 

Recycling Corporation   
  Hungary: ÖKO-Pannon 
  Ireland: Repak 
  Ý: CONAI 
  Latvia: Latvijas Zalais punkts 
  Lithuania: Žaliasis taškas  
  Luxembourg: Valorlux  
  Malta: Greenpak  
  Hà Lan: Avfalfonds Verpakkingen 
  Ba Lan: Rekopol  
  Bồ Đào Nha: Sociedade Ponto 

Verde  
  Romani: ECO - ROM AMBALAJE  
  Slovakia: ENVI-PAK  
  Slovenia: Slopak  
  Thuỵ Điển: FTI  
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10.3 TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG CỤ KINH TẾ (NGOÀI EPR) SO SÁNH VỚI EPR 
Các công cụ kinh tế là rất quan trọng để thiết lập cơ sở tài chính và tổ chức trong việc quản lý và 
tái chế chất thải bền vững. Nói chung, có ba loại công cụ kinh tế khác nhau bao gồm: 

› Công cụ tăng doanh thu là công cụ tạo ra thu nhập trực tiếp từ ngành công nghiệp 
và/hoặc hộ gia đình thông qua thuế hoặc phí, ví dụ như: thuế bãi rác hoặc phí chất thải 
sinh hoạt  

› Công cụ cung cấp doanh thu là công cụ tạo ra thu nhập gián tiếp cho ngành công 
nghiệp và/hộ gia đình thông qua giảm phí hoặc trợ cấp như giảm thuế hoặc thay đổi tỷ lệ 
VAT  

› Công cụ phi doanh thu là công cụ không tạo ra doanh thu nhưng thúc đẩy ngành công 
nghiệp và/hoặc hộ gia đình cải thiện hoạt động xử lý chất thải riêng biệt, ví dụ như thực 
hiện thông qua cơ chế EPR.  

Lý tưởng nhất là các công cụ từ ba mục nêu trên được thực hiện theo hình thức bổ sung nhằm 
thiết lập hoạt động quản lý chất thải một cách hiệu quả với tất cả các dòng chất thải (không giới 
hạn ở bao bì)  

 Nói chung, các khoản phí EPR và thuế xanh đều có chức năng điều hướng. Thuế xanh có thể 
diều hướng các loại nguyên liệu, vật liệu và hàng hoá mới được đưa ra thị trường. Các loại thuế 
môi trường hoặc thuế nhập khẩu được tính ví dụ như đối với nguyên liệu và hàng hoá. Trong 
những trường hợp này, hầu hết các khoản tiền thường chảy vào ngân sách công (tác động 
ngược dòng).  

Chức năng định hướng của các khoản phí EPR cũng bao gồm một phần khi nguyên liệu, vật liệu 
và hàng hoá mới được đưa ra thị trường, nhưng mở rộng ra ngoài thị trường thì các khoản phí 
EPR cũng ảnh hưởng đến việc thiết lập một hệ thống có khả năng hoạt động, có nghĩa 
là EPR có thể hỗ trợ tài chính, ngoài ra còn hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, truyền thông, các chiến dịch 
chống xả rác bừa bãi và đặc biệt là thiết kế các sản phẩm như bao bì (tác động xuôi dòng và ngược 
dòng)  

Bảng 22 dưới đây so sánh các khoản phí mà công ty có nghĩa vụ phải nộp trong hệ thống EPR với 
các khoản thuế xanh và phí môi trường.  

Bảng 22: So sánh các khoản phí EPR và thuế xanh  

Các khoản phí EPR cho bao bì   Thuế xanh/phí môi trường  

Các khoản phí này do PRO quyết định – trong trường 
hợp đối với công ty hoạt động vì lợi nhuận – đàm phán 
với các công ty có nghĩa vụ   

Thuế do luật định hoặc thông qua các quy định và luật 
khác của nhà nước. 

PRO tiếp nhận khoản phí  Cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm tiếp nhận các 
khoản thuế  

EPR chỉ rõ trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất: 
Những người này đưa một số hàng hoá nhất định ra thị 

Thuế sinh thái có thể được tính mà không liên quan trực 
tiếp đến một trách nhiệm cụ thể của nhà sản xuất. 
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trường, đồng thời phải chịu trách nhiệm về việc quản 
lý và xử lý chất thải đối với chất thải bao bì phát sinh.  

Nhiệm vụ được thực hiện thông qua các khoản thanh 
toán.  

Là các khoản phí liên quan trực tiếp đến sản phẩm 
được bao gồm trong cơ chế EPR, là sản phẩm được 
đưa vào thị trường của một quốc gia tương ứng, ở đó 
chúng sẽ trở thành chất thải  

Thuế sinh thái không phải liên quan đến tiêu dùng ở 
một quốc gia tương ứng. Ví dụ, khoản thuế này cũng có 
thể liên quan đến nguyên liệu thô hoặc nhập khẩu  

Có mối quan hệ trực tiếp giữa khoản phí EPR và số 
lượng chất thải phát sinh tại quốc gia tương ứng  

Không có liên quan đến số lượng chất thải bao bì phát 
sinh tại một quốc gia tương ứng  

Phí EPR được sử dụng riêng để thu gom, phân loại và 
tái chế chất thải. Điều này bao gồm một hoạt động 
tương ứng về truyền thông và nâng cao nhận thức cộng 
đồng  

Thuế sinh thái thường đóng góp vào ngân sách công, vì 
vậy không có nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả 
tiền” theo như định nghĩa của một hệ thống EPR.  

 

Ví dụ: Phí chôn lấp / lệnh cấm chôn lấp (Châu Âu) 
Cơ quan công quyền thu phí chôn lấp (thường ở cấp quốc gia, nhưng cũng có ở cấp khu 
vực hoặc thành phố). Phí chôn lấp là động lực chính để chuyển hướng chất thải ra khỏi các 
bãi rác, tuy nhiên, lại thường quá yếu để tạo ra động lực hữu hiệu nhằm tăng cường hoạt 
động tái chế.  
Theo góc nhìn dài hạn, các quy định pháp luật như hạn chế hoặc cấm chôn lấp có khả năng 
hiệu quả hơn trong việc chuyển hướng chất thải sang quy trình tái chế. Điều này đòi hỏi phải phân loại rác tại nguồn 
và một hệ thống thu gom tương đương. Ở châu Âu, nhiều quốc gia đã ban hành lệnh cấm chôn lấp, với ý nghĩa là 
tất cả chất thải phát sinh cần phải được xử lý theo phân cấp chất thải (phân loại và thu gom chất thải, tái chế và đốt 
phần tồn dư) trước khi phần tồn dư được chuyển đến xử lý cuối cùng tại các bãi chôn lấp.  
 
Ví dụ: Đan Mạch – những cách thức mới trong quản lý nhựa  
Đan Mạch cho đến nay không thực hiện cơ chế trách nhiệm của nhà sản xuất nhưng có một 
hệ thống thu gom tư nhân, được tổ chức dành cho chất thải bao bì thương mại và công 
nghiệp cũng như thu gom chung bao bì gia dụng. Hệ thống này nhận hỗ trợ tài chính thông 
qua thuế. Do vậy, Đan Mạch là quốc gia thành viên EU duy nhất đã lựa chọn nội bộ hoá chi 
phí quản lý chất thải bao bì thay vì thiết lập một hệ thống hỗ trợ tài chính vận hành bởi 
khối doanh nghiệp như EPR.  
 
Bao bì (Nhựa) và chi phi quản lý của chúng được bao gồm trong ngân sách của chính quyền địa phương, ngoại trừ 
thuỷ tinh. Việc quản lý chất thải bao bì gia dụng và thương mại thuộc trách nhiệm của nhà đơn vị vận hành tư nhân 
(tái chế) và chính quyền địa phương (xử lý, thu hồi năng lượng). Song song với đó, Đan Mạch còn vận hành một hệ 
thống đặt cọc-hoàn trả đối với bao bì đựng đồ uống và chai có thể nạp đầy lại [PRO Europe, n.y.]. 
Tuy nhiên, dựa trên các quy định hiện hành và cơ sở hạ tầng hiện có dẫn đến việc đốt rác là phương pháp xử lý chủ 
yếu đối với chất thải nhựa, Kế hoạch hành động về nhựa của Đan Mạch đã được xây dựng nhằm chuyển đổi sang 
quản lý bền vững chất thải nhựa. Năm 2016, chỉ có khoảng 36% trong số 340.000 tấn chất thải nhựa phát sinh từ 
nguồn công nghiệp và thương mại cũng như hộ gia đình và các điểm phát sinh rác thải tương đương, trong khi 63% đã 
được đốt.  Vì vậy, Kế hoạch hành động về nhựa của Đan Mạch đặc biệt tập trung vào tăng cường tỷ lệ tái chế [MEFD, 2018]. 
Các biện pháp nhằm đạt được mục tiêu này bao gồm:  

›  Mở rộng cơ chế đặt cọc-hoàn trả (DRS) đối với chai đựng nước trái cây và nước hoa quả cô đặc bắt đầu từ 
tháng 1,2020  

›  Thực hiện cơ chế EPR đối với bao bì bắt đầu từ năm 2025 nhằm thúc đẩy thiết kế bao bì lành tính với môi 
trường bao gồm bao bì nhựa và đảm bảo tái chế và tái sử dụng [Jensen, 2019]. 
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Ví dụ: Tunisia – Thuế sinh thái không đủ dẫn đến hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chất thải 
nhựa giảm đáng kể  
Năm 2004, Tunisia đã thiết lập một vài hệ thống thu gom, xử lý và định giá một số loại chất thải, điển hình là hệ 
thống ECO-Lef. Để thúc đẩy sự phát triển của ngành này, Chính phủ Tunisia đã khuyến khích việc thành lập các 
doanh nghiệp siêu nhỏ bằng cách trao các hợp đồng với sự hợp tác của thành phố. Hệ thống được tài trợ thông qua 
thuế sinh thái, mặc dù được gắn mác như một hệ thống EPR. Khoản phí 5% trên giá trị gia tăng ròng phải trả cho 
nhựa nhập khẩu, bao gồm bao bì rỗng và nguyên liệu thô. Đối với việc nhập khẩu hàng hoá đã được đóng gói thì 
không cần phải nộp thuế.   
Số tiền thu được từ thuế sinh thái được sử dụng (một phần) để:   

›  Cung cấp tài chính vận hành hệ thống ECO-Lef, 
›  Trang trải một phần phí vận hành của cơ sở hạ tầng chất thải nguy hại và chất thải 

sinh hoạt, và  
›  Trang trải một phần chi phí vận hành cho Cơ quan Quản lý chất thải Quốc gia. 

ECO-Lef là một hệ thống công để thu hồi và tái chế chất thải bao bì, được thực hiện với sự hợp tác của chính quyền 
địa phương. Nó bao gồm hoạt động thu gom chất thải bao bì và tái chế chất thải nhựa theo các điều kiện do Cơ quan 
Quản lý chất thải Quốc gia đưa ra. Hệ thống Eco-Lef chỉ áp dụng cho các loại bao bì cụ thể như chai PET, chai sữa 
làm bằng HDPE, màng nhựa và túi được làm bằng PP cũng như lon kim loại – bao bì bằng bìa cứng không được 
bao gồm trong hệ thống.  
Sau thành công ban đầu và đạt đến đỉnh điểm vào năm 2008 với việc thu gom được 15,700 tấn bao bì, hoạt động 
thu gom và tái chế dần dần giảm xuống, tuy nhiên giảm đáng kể xuống còn 5,400 tấn chất thải bao bì được thu gom 
vào năm 2017. Nguyên nhân của sự sụt giảm này bắt nguồn từ sự không đồng bộ giữa nguồn vốn thu được từ thuế 
sinh thái và số lượng chất thải bao bì phát sinh trên thực tế, và thiếu chức năng điều hành về phí đối với cơ sở hạ 
tầng thu gom và tái chế trong thực tế. Điều này càng trở nên nghiêm trọng hơn do những yếu kém về kết cấu, khi 
lợi nhuận của một số bộ phận trong hệ thống bị giảm sút do sự sụt giảm của hoạt động thu gom. Các nguyên nhân 
khác dẫn đến kết quả yếu kém bao gồm thiếu sự kiểm soát thích hợp, khiếu nại về chất lượng của các nhà tái chế và 
sự gia tăng của những công ty tái chế không được phê duyệt, khoảng cách vận chuyển dài dẫn đến chi phí tương đối 
cao và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là chuỗi giá trị tái chế trong nước bị hạn chế. Để cải thiện 
hệ thống của mình, Cơ quan Quản lý chất thải quốc gia hiện đang sửa đổi để chuyển đổi sang một hệ thống EPR 
thực chất theo đúng nghĩa của khái niệm.  
  
 
Ví dụ: Ghana – Không đánh thuế trực tiếp đối với hạt nhựa tạo gánh nặng cho 
việc triển khai hệ thống EPR   
Ghana đã bổ sung một khoản phụ phí đối với hạt nhựa nhập khẩu kể từ năm 2017. Khoản 
tiền này là một phần của ngân sách chung và được chi cho các mục đích quản lý chất thải. Tuy nhiên, điều này vẫn 
chưa được thực hiện. Trong bối cảnh đó, khu vực tư nhân hiện đang hoài nghi về những nỗ lực cho ra đời một hệ 
thống EPR bao gồm các khoản phụ phí.   
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10.4 CƠ CHẾ TỰ NGUYỆN VÀ CƠ CHẾ BẮT BUỘC  
Ở nhiều quốc gia, các sáng kiến, dự án riêng lẻ và kết cấu do khối doanh nghiệp lãnh đạo (đặc biệt 
từ các nhà máy, nhà sản xuất và nhà nhập khẩu) đang được triển khai thực hiện. Những sáng kiến 
tự nguyện như vậy là một phương tiện hữu hiệu để thu thập kiến thức thông qua các dự án thí 
điểm, tuy nhiên, chúng thường bị hạn chế bởi các khoản ngân sách Trách nhiệm xã hội của Doanh 
nghiệp và/hoặc những dự án chỉ cho các loại vật liệu cụ thể có đủ giá trị thị trường. Đảm bảo thu 
gom, phân loại và tái chế bao bì quy mô lớn đòi hỏi những khối lượng lớn hơn, nếu dòng tài chính 
xây dựng đủ tiềm năng kinh tế dọc theo chuỗi giá trị. EPR thường tạo ra các dòng tài chính bổ 
sung như vậy, thông qua việc bắt buộc tất cả những công ty có liên quan, từ đó, duy trì một sân 
chơi bình đẳng (giữa các công ty). Hiện nay, các dòng tài chính từ ngân sách công hoặc phí quản 
lý chất thải thường quá thấp để tài trợ cho việc thu gom, phân loại và tái chế an toàn về mặt môi 
trường và xã hội. Vì một hệ thống thu gom và tái chế bao bì gia dụng luôn đòi hỏi các khoản thanh 
toán bổ sung nên các sáng kiến tự nguyện không thể hoàn thành được những nhiệm vụ này.  

Hệ thống EPR bắt buộc phải có cơ sở pháp lý cụ thể. Trong lĩnh vực bao bì, điều này có nghĩa là 
mục tiêu và tất cả các giải pháp để đạt được những mục tiêu này phải được liệt kê một cách đầy 
đủ, cụ thể và rõ ràng trong luật, pháp lệnh, hoặc quy định (về bao bì). Ngoài ra, các biện pháp 
kiểm soát và hình phạt/tiền phạt tương ứng với bối cảnh chung của việc thực thi luật môi trường 
tại mỗi quốc gia tương ứng, cũng phải được bao gồm, trong trường hợp các công ty có nghĩa vụ 
không hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong cơ sở pháp lý. Bảng dưới đây so sánh một số khía cạnh 
quan trọng của hệ thống EPR bắt buộc và các sáng kiến bao trùm.  

Bảng 23: So sánh cơ chế tự nguyện và cơ chế bắt buộc  

Tiêu chí Hệ thống EPR bắt buộc  Các sáng kiến tự nguyện  
Khía cạnh tài 
chính và tính 
bền vững  

Các công ty có nghĩa vụ được xác định chính xác nên 
một nền tảng vững chắc được thiết lập để trang trải 
các khoản chi phí hoạt động. Đây là một khía cạnh 
quan trọng cho nhà đầu tư và cho tương lai.  
 

Vì không có nghĩa vụ nên mỗi công ty tự 
quyết định xem mình có tự nguyện đầu tư 
vào một dự án hay không và với số tiền bao 
nhiêu. Trên cơ sở các sáng kiến tự nguyện, 
chính vì vậy không có bảo đảm dài hạn để 
trang trải chi phí hoạt động.  
Mức đóng góp tài chính của mỗi công ty là 
thấp so với mức đóng góp của các công ty 
trong hệ thống EPR.  
 

Cạnh tranh  Vì tất cả các công ty đưa bao bì ra thị trường đều có 
nghĩa vụ trả phí cho hệ thống EPR nên hệ thống này 
không làm ảnh hưởng đến sự cạnh tranh. Các quy 
tắc áp dụng như nhau đối với tất cả các công ty có 
nghĩa vụ và một sân chơi bình đẳng được duy trì.  

Chỉ một vài công ty tham gia vào các giải 
pháp tự nguyện trong khi những đơn vị 
không tuân thủ được hưởng các lợi ích tài 
chính.  

Giải pháp 
quốc gia 

Trên cơ sở pháp lý, các giải pháp trên phạm vi toàn 
quốc (hoặc các khu vực kinh tế có khác biệt rõ ràng) 
có thể được thực hiện.  

Không thể thiết lập một hệ thống thu gom 
trên toàn quốc dựa trên các biện pháp tự 
nguyện  

Kiểm soát  Việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý có thể được kiểm 
soát một cách chính xác  

Ngoài việc tự công bố và tự khai báo, không 
có hệ thống kiểm soát chính thức nào, liệu 
các sáng kiến tự nguyện có hoàn thành các 
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Tiêu chí Hệ thống EPR bắt buộc  Các sáng kiến tự nguyện  
mục tiêu đề ra hay không. Không có khả 
năng để lập kế hoạch một cách chắc chắn. 

Kết quả  Có thể xây dựng một hệ thống quản lý chất 
thải bền vững:  
› Hệ thống thu gom toàn diện  
› Triển khai cơ sở hạ tầng tái chế  
› Tái chế ở mức chất lượng cao và có lợi nhuận  
› Xử lý thân thiện với môi trường  
› Nghĩa vụ thực hiện của các bên tham gia vào thị 

trường  
› Giáo dục/thông tin/truyền thông  

Kết quả rất hạn chế. Một sáng kiến tự 
nguyện không phải là yếu tố đáng tin cậy 
để quản lý chất thải bền vững, vì nó không 
thể được yêu cầu/ đòi hỏi. Điều này có 
nghĩa là các dự án thường không được tiếp 
tục sau khi đã kết thúc hoặc hết thời hạn 
tài trợ. 

10.5 YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ CHẾ EPR BẮT BUỘC  
Các hệ thống EPR và sau đó cũng là PRO có thể vừa là tự nguyện vừa là bắt buộc. Tuy nhiên, các 
hệ thống EPR có thể vận hành trên cơ sở tự nguyện ở một mức độ hạn chế. Vì vậy, hệ thống EPR 
bắt buộc là lựa chọn ưu tiên dựa trên tính hiệu quả để chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn và quản 
lý chất thải bền vững. Những hệ thống EPR bắt buộc như vậy đòi hỏi một khung pháp lý 
tương ứng.  

Ví dụ từ nhiều quốc gia hiện đang có luật về EPR cho thấy không có cái gọi là khuôn mẫu lý tưởng 
cho một điều luật được soạn thảo để có thể áp dụng rộng rãi. Lý do là mỗi luật EPR đều khác 
nhau, được đặt trong bối cảnh khuôn khổ quốc gia và chiến lược quốc gia. Mặc dù có những khác 
biệt như vậy, nhưng các tiêu chí phải được xem xét và phản ánh trong luật để có thể so sánh được 
với tất cả các quốc gia.  

Các lĩnh vực quy định dưới đây có tầm quan trọng cơ bản và phải (ít nhất) được đưa vào trong 
quy định của EPR (luật, sắc lệnh hoặc các hình thức cơ sở pháp lý ràng buộc khác) đối với bao bì 
và các mặt hàng khác không phải bao bì được lựa chọn:  

› Các định nghĩa,  
› PRO / đơn vị vận hành hệ thống bắt buộc,  
› tài chính (chủ thể phải trả phí), 
› bao bì được bao gồm trong hệ thống,  
› các yêu cầu chung về tài chính,  
› hệ thống thu gom,  
› chỉ tiêu phân loại và tái chế,  
› vai trò của các thành phố,  
› làm thế nào để bao gồm sự tham gia của khu vực phi chính thức, trách nhiệm và kiểm 

soát   
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10.6 CÁC KHẢ NĂNG KHÁC NHAU ĐỂ THIẾT LẬP PRO 
Các nhiệm vụ của PRO có thể hoàn thành được thông qua những phương án khác nhau. Sự khác biệt chính 
liên quan đến việc thiết lập dựa trên các yếu tố sau:  

› PRO do nhà nước lãnh đạo hay khối doanh nghiệp lãnh đạo, 
› PRO là phi lợi nhuận hay hoạt động vì lợi nhuận,  
› PRO là duy nhất hoặc nếu có nhiều PRO  
› PRO bao gồm tất cả các loại bao bì hoặc một số loại bao bì cụ thể  

Kinh nghiệm của các nước châu Âu đã chỉ ra rằng không có một công thức thiết lập duy nhất để thực hiện 
thành công EPR, nhưng thành công đó đạt được thông qua hoạt động tổ chức, tài chính, quản trị và kiểm 
soát của hệ thống một cách hiệu quả.   

Tuân theo các nguyên tắc cơ bản của EPR thì PRO thường là một tổ chức do khu vực tư nhân thành lập. 
Tuy nhiên, PRO cũng có thể là một phần của cơ quan công quyền. 

› PRO do khối doanh nghiệp lãnh đạo: PRO đã được thành lập bởi các công ty, hiệp hội hoặc tổ 
chức khác từ khối công nghiệp tư nhân. Các PRO này được cơ quan công quyền giám sát để đảm 
bảo hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm của mình.  Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống EPR không 
được gắn liền trực tiếp với bất cứ cơ quan công quyền nào. Vì vậy, hầu hết các PRO do khối doanh 
nghiệp lãnh đạo.  

› PRO do nhà nước lãnh đạo: PRO được vận hành bởi cơ quan công quyền, ví dụ như dưới hình 
thức một Cục trực thuộc Bộ. Một ví dụ về hình thức của PRO như vậy là ANGed (thuộc hệ thống 
Eco-Lef) ở Tunisia hoặc Quỹ quản lý tái chế chất thải ở Đài Loan.  

Bảng 24: So sánh PRO do khối doanh nghiệp lãnh đạo và PRO do nhà nước lãnh đạo  

Tiêu chí PRO do khối doanh nghiệp 
lãnh đạo 

PRO do nhà nước lãnh đạo  

Khía cạnh tài 
chính 

Các khoản phí EPR không gắn liền với tài 
chính công mà chỉ tương ứng với những 
khoản chi phí phát sinh để hoàn thành mọi 
nhiệm vụ của PRO. Tính minh bạch và truy 
xuất nguồn gốc của các nguồn quỹ (bao 
gồm cả kiểm soát nội bộ và bên ngoài) là 
rất cần thiết 

Cần đảm bảo rằng các khoản phí chỉ được 
sử dụng cho hệ thống EPR. Nếu điều này 
không được quy định thì các khoản phí có 
thể được sử dụng như môt phần của ngân 
sách chung và chi cho các vấn đề khác hoặc 
các khía cạnh không liên quan (tương tự 
như thuế) 

Khía cạnh tổ chức 
& tính thực tiễn 

Nỗ lực tổ chức cao về mặt tương tác với các 
bên liên quan thuộc khu vực tư nhân cũng 
như cơ quan công quyền 

Nỗ lực tổ chức trực tiếp tương đối thấp do 
cơ quan công quyền được trao quyền để 
thực hiện cơ cấu tổ chức khi cần thiết. Tuy 
nhiên, những bộ/cơ quan theo lĩnh vực 
quản lý tương ứng ở nhiều quốc gia thiếu 
năng lực để triển khai những việc này 
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Vấn đề về những 
tổ chức đơn vị 
không đóng phí 

Nhằm bảo vệ quyền lợi riêng của các doanh 
nghiêp, việc ngăn chặn các đơn vị không 
tuân thủ được đề cao, để duy trì mặt bằng 
cạnh tranh bình đẳng   

Dễ bị tham nhũng (đặc biệt ở các nước có 
tỷ lệ tham nhũng cao) 

Kiểm soát Kiểm soát bởi bên thứ ba, ví dụ như các cơ 
quan công quyền 

Khó khăn, không có một bên độc lập và bên 
ngoài thực hiện kiểm soát 

 

Trong trường hợp PRO do khối doanh nghiệp lãnh đạo, đặc điểm phân biệt lớn nhất là liệu PRO 
được thiết lập là tổ chức phi lợi nhuận hay tổ chức hoạt động vì lợi nhuận. 

› PRO là tổ chức phi lợi nhuận: Các PRO như vậy thuộc sự điều hành của các nhà sản 
xuất và khối công nghiệp có nghĩa vụ, ví dụ như tại Bỉ, Cộng hoà Séc, Ireland, Ý, Pháp, Hà 
Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Khối công nghiệp có nghĩa vụ bắt buộc xây dựng 
một chủ thể phi lợi nhuận chung để thu nhận các khoản tài trợ cần thiết.  

› PRO là tổ chức hoạt động vì lợi nhuận: Khung pháp lý có thể yêu cầu cạnh tranh 
trực tiếp giữa một số PRO thay vì chỉ có một PRO độc quyền duy nhất. Các mô hình như 
vậy có tồn tại, ví dụ như ở Đức và Áo, nơi hệ thống EPR được phát triển từ việc chỉ có một 
PRO duy nhất thành cạnh tranh giữa một số PRO do phán quyết chống độc quyền.  

Số lượng PRO trong một hệ thống (một PRO duy nhất độc quyền hoạt động, hay một số PRO hoạt 
động cạnh tranh) là yếu tố quyết định việc thiết lập PRO là một tổ chức phi lợi nhuận hay lợi 
nhuận: Thực tiễn chỉ ra rằng PRO theo mô hình là tổ chức phi lợi nhuận được vận hành 
thành công nhất khi chỉ có một PRO (độc quyền hoạt động), trong khi PRO được thành 
lập dưới mô hình công ty hoạt động vì lợi nhuận, được vận hành thành công nhất 
khi có sự cạnh tranh giữa các PRO. 

 

Bảng 25: So sánh PRO là tổ chức phi lợi nhuận và PRO là tổ chức hoạt động vì lợi nhuận  

Tiêu chí PRO là tổ chức phi lợi nhuận  PRO là tổ chức hoạt động vì 
lợi nhuận  

Khía cạnh tài 
chính 

Các khoản phí thu được tương ứng với chi 
phí triển khai và vận hành hệ thống, 
thường xuyên được điều chỉnh để phù hợp 
với chi phí đã bỏ ra và doanh thu thu được. 

Cạnh tranh dẫn đến việc ép giá cao. Do đó, 
các PRO có thể tạo ra lợi nhuận nhưng 
cũng có thể thua lỗ, điều này có thể dẫn 
đến tình trạng mất khả năng thanh toán 
của một PRO trong từng trường hợp.  
 

Khía cạnh tổ chức 
& tính thực tiễn 

Không có lợi ích kinh tế riêng, mức độ 
minh bạch cao hơn. 

Kém minh bạch hơn do một số thông tin 
không được tiết lộ. Mỗi PRO tự tổ chức 
hoạt động 

Vấn đề về những 
tổ chức đơn vị 
không đóng phí 

Vì chỉ có một PRO nên có thể dễ dàng xác 
định hơn nếu công ty có nghĩa vụ trả các 
khoản phí EPR cho PRO  

Khó kiểm soát hơn đối với mọi công ty có 
nghĩa vụ trả các khoản phí EPR cho PRO. 
Danh sách đăng ký khác nhau là cần thiết.  
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Kiểm soát Kiểm soát các nỗ lực ở mức độ tương đối 
thấp 

Nỗ lực kiểm soát cao do nhiều PRO cạnh 
tranh với nhau và mức độ minh bạch thì 
thấp hơn 

 

Cuối cùng, cần phải xác định liệu một PRO chịu trách nhiệm đối với tất cả các loại và vật liệu bao 
bì hay nó chỉ có thể bao gồm các phần và loại vật liệu đã được lựa chọn hay không: 

› PRO cho tất cả các loại bao bì: PRO chịu trách nhiệm thiết lập và vận hành hệ thống 
cho tất cả vật liệu và các loại bao bì (nhựa, giấy và thùng carton, kim loại, thuỷ tinh và tất 
cả các loại vật liệu composite và hộp carton đồ uống). Ví dụ, ở Hà Lan, PRO được yêu cầu 
là phải bao gồm tất cả các loại và vật liệu bao bì trong hoạt động của tổ chức. 

› PRO cho một loại bao bì cụ thể: Trong trường hợp có thể thu gom riêng biệt các dòng 
bao bì cụ thể và được xác định rõ ràng (ví dụ: thuỷ tinh, giấy, và thùng carton, bao bì công 
nghiệp và vận tải), thì có thể thiết lập một PRO chịu trách nhiệm riêng cho các dòng bao 
bì cụ thể này. Ví dụ: ở Tây Ban Nha có hai PRO – Ecovidrio dành cho thuỷ tinh và 
EcoEmbes cho các vật liệu bao bì khác, trong khi đó tại Bỉ, có Valipac là PRO cho bao bì 
công nghiệp và vận tải và FostPlus là PRO dành cho bao bì gia dụng.  

Bảng 26: So sánh PRO cho tất cả vật liệu bao bì và PRO cho một loại bao bì cụ thể  

Tiêu chí PRO cho tất cả các loại bao bì  PRO cho một loại bao bì cụ thể  

Khía cạnh tài 
chính 

Ít phụ thuộc vào diễn biến bên ngoài do 
một số vật liệu. Giá vật liệu có thể trợ cấp 
chéo trong nội bộ.  
 

Phụ thuộc nhiều vào diễn biến bên ngoài 
của giá nguyên vật liệu.  

Khía cạnh tổ chức 
& tính thực tiễn 

Các công ty có nghĩa vụ có thể đăng ký tất 
cả các vật liệu bao bì với một PRO. 

Các công ty có nghĩa vụ có một số vật liệu 
bao bì cần phải đăng ký với hai PRO đi đầu 
trong nỗ lực quản trị 
Các khoản phí đối với vật liệu khác nhau 
cần được cân đối để trách bất cứ sự thay 
đổi không mong muốn nào trong việc sử 
dụng vật liệu bao bì. 

Vấn đề về những 
tổ chức đơn vị 
không đóng phí 

Không có sự khác biệt giữa hai phương án này  

Kiểm soát Mức độ kiểm soát chi tiết và cụ thể bị thấp 
hơn ở cấp công ty  

Cần nhiều nỗ lực để kiểm soát nhưng mức 
độ kiểm soát sẽ  sâu hơn  
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10.7 CÁC KHOẢN PHÍ EPR ĐỐI VỚI VẬT LIỆU BAO BÌ KHÁC NHAU 
Thị trường tái chế được thúc đẩy thông qua áp dụng giảm phí EPR đối với bao bì tái chế có giá trị 
cao (tiền thưởng) và tăng phí (tiền phạt) đối với bao bì có giá trị thấp và không thể tái chế do các 
công ty có nghĩa vụ chi trả.  

Ví dụ: Giá tính theo tấn và dựa vào giá của Citeo (Pháp) trong năm 2020. 

 

Bảng 27: Ví dụ: Các khoản phí EPR đối với các loại bao bì  

Vật liệu  PET và 
HDPE từ 

chai nhựa 

Vật liệu tái 
chế khác  

Vật liệu 
không tái 
chế khác  

Thuỷ tinh Carton 
đựng đồ 

uống 

Chai PET  

Giá mỗi 
kilogram 

30.92 € ct.  
(~ 8,292 

VND) 

30.92 € ct. 
(~8,292 VND) 

48.57 € ct. 
(~ 13,025 

VND) 

01.35 € ct. 
(~ 362 VND) 

24.98 € ct. 
(~ 6,699 

VND) 

28.88 € ct. 
(~ 7,745 

VND) 

Miêu tả  Chai PET 0.5 l  0.5 l, túi đứng 
LDPE  

0.5 l, nhiều 
lớp PET/PE, 

túi đứng   

0.5 l, chai 
thuỷ tinh 

0.5 l, carton 
đựng đồ uống 

0.5 l; chai 
PET  

Khối 
lượng của 
bao bì 

26.63 g 11.59 g 11.50 g 380.05 g 16.06 g 17.00 g 

Phí EPR 
phải trả 
(giá mỗi 
bao bì) 

0.82 € ct. 
(~ 220 VND) 

0.36 € ct. 
(~ 97 VND) 

0.56 € ct. 
(~ 150 VND) 

0.51 € ct. 
(~ 137 VND) 

0.40 € ct. 
(~ 107 VND) 

0.49 € ct. 
(~ 131 VND) 

Hình ảnh 
ví dụ về 
bao bì  

 
   

 

  

 

Hình ảnh 
bao bì 
tương tự 
của Việt 
Nam 
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10.8 KIẾN NGHỊ VỀ BAO BÌ CÓ THỂ Ủ PHÂN  
Nhựa phân huỷ sinh học (biodegradable plastics) là loại nhựa với đặc điểm là khả năng 
bị vi sinh vật phân huỷ thành nước, carbon dioxide (hoặc metan) và sinh khối trong điều 
kiện cụ thể. Nhựa phân huỷ sinh học có thể được sản xuất từ cả nguồn hoá thạch cũng như 
nguồn tái tạo. Thuật ngữ này đôi khi cũng được sử dụng (không chính xác) để chỉ các loại nhựa 
sinh học (bio-based plastics). Tuy nhiên, nhựa sinh học có nguồn gốc từ các nguồn tái tạo như 
mía và được chế biến thành các polyme nhựa như polythylene. Nhựa sinh học có thể được tái chế 
giống như nhựa thông thường hoặc có thể bị phân huỷ - tuỳ thuộc vào cách chúng được sản xuất. 
Tuy nhiên không phải loại nhựa sinh học nào cũng mặc định là có thể phân huỷ được. 
[PlasticsEurope, 2018] 

Nhựa phân huỷ sinh học được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng, đặc biệt như thu gom chất 
thải hữu cơ (túi dựng chất thải trong nhà bếp) và các mục đích nông nghiệp (ví dụ như màng bọc). 
Vật liệu này có thể được thổi thành vật liệu bao bì, đùn và ép khuôn trong hệ thống máy móc 
thông thường đã được điều chỉnh. Các loại chất phụ gia khác nhau có thể được sử dụng trong hệ 
thống, ví dụ như: bột gỗ, vôi, đất sét hoặc giấy vụn. Hầu hết các ứng dụng mà chúng được sử dụng 
đều có giai đoạn sử dụng ngắn hoặc rất ngắn. Ví dụ, ống hút và viên cà phê nén được làm từ nhựa 
phân huỷ sinh học  [PlasticsEurope, 2017]. 

Để đảm bảo rằng quy trình xử lý sinh học, như trong ủ phân compost, là một phương án quản lý 
chất thải bền vững, thì khả năng phân huỷ sinh học và khả năng ủ phân, cũng như phân compost 
và chất phân huỷ tạo ra từ quy trình đều phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn phù hợp.  

Ở nhiều quốc gia, việc sử dụng nhựa sinh học hiện đang được xem xét (ví dụ như ở Kenya hoặc 
ở Malaysia, dựa trên giả định rằng khả năng phân huỷ của nhựa sẽ là một giải pháp cho vấn đề 
chất thải nhựa bị xả thải tràn lan. Nhìn vào kinh nghiệm hiện tại cho thấy có rất nhiều vấn đề liên 
quan đến nhựa phân huỷ sinh học, vì vậy cần xem xét một số khía cạnh sau:  

Bảng 28: Các khía cạnh cần xem xét khi sử dụng nhựa phân huỷ sinh học  

Giai đoạn  Vấn đề quan trọng  

Sản xuất  Nếu nhựa phân huỷ sinh học được làm từ nguyên liệu thô có thể tái tạo, thì cần phải lưu 
ý rằng việc sử dụng đất không có sẵn cho các mục đích khác, đôi khi có giá trị sử dụng cao 
hơn như trong trường hợp trồng trọt lương thực. 

Ứng dụng Nhựa phân huỷ sinh học nói chung không thích hợp cho một số ứng dụng, ví dụ như hàng 
hoá được đóng gói, cần được bảo vệ khỏi các tác động bên ngoài (như ô xy, độ ẩm và vi 
sinh vật) hoặc các đặc tính của vật liệu phải được bảo quản, do đó, khả năng phân huỷ 
sinh học là điều không mong muốn trong nhiều trường hợp.  

Thu gom và phân 
loại  

Nếu nhựa phân huỷ sinh học không được thu gom cùng với chất thải hữu cơ để làm phân 
compost, mà lại được thu gom với các vật liệu thải tái chế khác tại những quốc gia có 
phân loại chất thải và cơ sở hạ tầng phân loại và tái chế liên quan, thì loại nhựa này cần 
được phân loại để ngăn chặn sự ô nhiễm từ các phần vật liệu tái chế khác nhau, được tách 
ra trong quá trình phân loại. Tuy nhiên, điều này rất khó vì nhựa phân huỷ sinh học không 
được loại ra trong quy trình phân loại thủ công vì chúng không thể được phát hiện bằng 
mắt thường, cũng như các loại máy quét NIR khác nhau trong quy trình phân loại tự 
động.  
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Hơn nữa, những tuyên bố không chính xác về khả năng phân huỷ của nhựa phân huỷ 
sinh học có thể khiến người tiêu dùng nhầm lẫn hoặc thậm chí đánh lừa họ với suy nghĩa 
là việc xả thải những loại nhựa này không gây hại cho môi trường khi chúng bị phân huỷ. 
Theo nghiên cứu gần đây của Đại học Plymouth, túi nhựa phân huỷ sinh học ngay cả sau 
ba năm bị chôn vùi trong đất hoặc dưới biển vẫn còn có khả năng đựng vật dụng 
[Williams, 2019]. Do đó, những tuyên bố không chính xác này có thể là nguồn gốc của 
việc xả rác bừa bãi.  

Tái chế và thu hồi  Phân huỷ sinh học phải thực hiện hoàn chỉnh theo các hình thức quản lý chất thải hiện 
nay. Vấn đề quan trọng đối với nhựa phân huỷ sinh học là những loại nhựa này chỉ có thể 
phân huỷ trong điều kiện nhiệt độ, lượng oxy và độ ẩm nhất định và khi có sự hiện diện 
của một số vi sinh vật nhất định. Những điều kiện này không thể được đảm bảo trong quá 
trình ủ phân thông thường (ở những nước có hệ thống quản lý chất thải phát triển) hoặc 
tại các bãi chôn lấp (ở các nước không có hệ thống quản lý chất thải phát triển hiện đại)  
Vì hầu hết các máy ủ phân công nghiệp không thể tạo ra các điều kiện môi trường cụ thể, 
tức là nhựa phân huỷ sinh học sẽ không bị phân huỷ  trong máy mà thay vào đó sẽ trở 
thành chất ô nhiễm trong phân compost. Ngay cả trong trường hợp bị phân huỷ hoàn 
toàn, chất lượng của nhựa phân huỷ sinh học đã bị sau khi phân hủy xong vẫn không đáp 
ứng các yêu cầu về chất lượng phân compost (ví dụ: tiêu chuẩn châu Âu EU 13432) dẫn 
đến ô nhiễm.  
Ở các quốc gia không có hệ thống quản lý chất thải phát triển, trong đó chôn lấp là hình 
thức xử lý chủ yếu, thì nhựa phân huỷ sinh học có thể góp phần khiến việc xả rác và vấn 
đề chất thải hiện nay như đối với nhựa thông thường càng trở nên trầm trọng khi không 
có cơ sở hạ tầng thu gom, phân loại và tái chế hoặc làm phân compost.  

 

Như đã chỉ ra trong nghiên cứu này, ngay cả ở những quốc gia có hệ thống quản lý chất thải phát 
triển – thường bao gồm các cơ chế EPR – nhựa phân huỷ sinh học vẫn chưa được chứng minh là 
hỗ trợ các mục tiêu kinh tế tuần hoàn. Nhựa phân huỷ sinh học thường cần điều kiện tối ưu để 
phân huỷ thành các phần không độc hại ; các điều kiện này thường không tìm thấy trong môi 
trường tự nhiên, nhưng chỉ có trong các cơ sở đặc thù về ủ phân, do nhựa phân huỷ sinh học đòi 
hỏi nhiệt độ, hàm lượng ô xy và độ ẩm nhất định, điều này sẽ khó đạt được trong quá trình ủ phân 
thông thường và không thể tạo ra trên các bãi chôn lấp. Do đó, một hệ thống quản lý chất thải 
hoạt động hiệu quả vẫn là điều kiện tiên quyết để sử dụng nhựa phân huỷ sinh học. Tuy nhiên, 
điều này không được đưa ra ở hầu hết các nước có thu nhập trung bình thấp cũng như một số 
nước có thu nhập cao.  

Việc sử dụng nhựa phân huỷ sinh học không tạo ra lợi thế so với nhựa thông thường, đặc biệt là 
so với các vật liệu có độ bền và tuổi thọ khai thác lâu dài hoặc nhựa dày thích hợp để tái chế, có 
nhiều ưu điểm hơn. Quá trình sử dụng lại vật liệu thông qua tái chế và thậm chí là thiêu huỷ 
[DUH, 2018] thường thân thiện với môi trường hơn so với việc hao hụt nguyên vật liệu do bị 
phân huỷ.  

 

Kiến nghị về nhựa phân huỷ sinh học, nhựa sinh học và nhựa phân rã oxo  

Việc sử dụng nhựa phân huỷ sinh học được coi là vấn đề và chỉ được kiến nghị đối với các mục 
đích sử dụng hạn chế, bao gồm những mục đích có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực ứng dụng 
hữu cơ (ví dụ màng chắn sử dụng trong nông nghiệp tồn tại trong môi trường). Điều quan trọng 
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là đảm bảo rằng các loại nhựa phân huỷ sinh học này được phân huỷ trong các điều kiện khí 
hậu nhất định và trong khoảng thời gian ngắn. Đối với tất cả các ứng dụng khác, nhựa phân 
huỷ sinh học không được coi là phù hợp vì chúng chỉ có thể phân huỷ hiệu quả trong điều kiện 
phòng thí nghiệm 

Sử dụng nhựa sinh học (bio-based plastics) không bị ảnh hưởng bởi điều này. Tuy nhiên, điều 
quan trọng cần lưu ý là trồng trọt nguyên liệu để sản xuất các loại nhựa sinh học này đang cạnh 
tranh với canh tác lương thực. Do đó, trách nhiệm tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô cho 
nhựa sinh học là chìa khoá để tối ưu hoá lợi ích tiềm năng và giảm thiểu rủi ro (ví dụ quản lý 
đất và nước, không dùng để lưu trữ thực thẩm được, v.v). Hơn nữa, loại nhựa này cần phải cân 
bằng với các loại nhựa làm từ hoá thạch, theo khía cạnh là nó không trở thành trở ngại đối với 
hoạt động tái chế .  

Nhựa phân rã oxo là nhựa có đặc điểm phân rã nhanh sau khi sử dụng – tuy nhiên, chúng không 
thể phân huỷ được, tức là các hạt nhựa phân rã trong môi trường vẫn tồn tại dưới dạng chất 
thải vi nhựa và góp phần làm suy thoái môi trường. Vì vậy, kiến nghị không sử dụng hoặc thậm 
chí là cấm sử dụng các loại nhựa này trong mọi ứng dụng.  
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10.9 TÍCH HỢP KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC  
Những người thu gom và nhà tái chế thuộc khu vực phi chính thức ngày càng được công nhận vì 
đã tạo ra giá trị cho các thành phố và quốc gia của họ. Lực lượng này góp phần giảm thiểu lượng 
chất thải, bảo tồn tài nguyên, giảm phát thải khí CO2 và đặc biệt là cung cấp nguyên liệu có thể tái 
chế cho chuỗi giá trị của địa phương.  

Phi chính thức có nghĩa là họ không ký hợp đồng, không có thu nhập thường xuyên, trang thiết 
bị làm việc khá đơn giản, ít được công nhận và mức độ dễ bị tổn thương cao. Ước tính có tới 2% 
dân số thành thị ở các nước có thu thập trung bình thấp làm việc trong khu vực quản lý chất thải 
phi chính thức. Khu vực phi chính thức là nguồn lực vận hành quản lý hoạt động tái chế.  

Từ góc độ quản lý chất thải, một hệ thống quản lý chủ yếu là phi chính thức sẽ thiếu hiệu quả do: 

› Chỉ những chất thải có giá trị sẽ được phân loại, trong khi vật liệu không có giá trị vẫn 
chưa được thu gom (nhặt rác, không có dịch vụ dọn sạch), 

› Hoạt động thu gom chỉ diễn ra ở những khu vực có nhu cầu về vật liệu tái chế (gần cơ sở 
và/hoặc điểm buôn bán)  

› Việc thu gom chính thức của các loại chất thải còn lại sẽ trở nên tốn kém hơn (vì vật liệu 
có giá trị đã được lấy ra)  

› Thu gom và phân loại phi chính thức thường góp phần vào việc xả thải bừa bãi.  

 

     
Hình 25: Hoạt động thu gom phi chính thức các vật liệu có giá trị  

Liên quan đến điểm mấu chốt đầu tiên, đó là cần phải phân tích xem khu vực phi chính thức thu 
gom những phần rác ghải cụ thể nào trước khi thiết lập hệ thống EPR. Bảng 29 dưới đây đưa ra 
một cái nhìn tổng quan về các loại bao bì và nguyên liệu được khu vực phi chính thức thu gom và 
không thu gom. 

Nói chung, tất cả các loại bao bì và vật liệu được thu gom là loại có giá trị thị trường dương, tức 
là, có thể tạo ra doanh thu (ví dụ: trên mỗi kg). Hơn nữa, điều này cũng phụ thuộc vào khoảng 
cách gần giữa các cơ sở tái chế hoặc những nơi để bán chất thải (ví dụ: ngân hàng chất thải, vựa 
thu gom, hoặc bên thu mua trung gian). Ngoài ra, trong trường hợp một khoản phí cụ thể hoặc 
một khoản tiền đặt cọc được trả cho loại bao bì được liệt kê trong Bảng 29, thì có thể giả định 
rằng loại bao bì này được những người thu gom phi chính thức thu gom với tỷ lệ phù hợp (xem 
thêm ví dụ ở Ghana)   
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Bảng 29: Thu gom bao bì và các loại vật liệu từ chất thải sinh hoạt thông qua khu vực phi 
chính thức  

Loại bao bì và 
vật liệu  

(từ hộ gia đình) 

Thu gom thông 
qua khu vực phi 

chính thức  

Nhận xét  

Chai PET Trong nhiều trường 
hợp  

Thường có giá trị thị trường dương, dễ thu gom, trong nhiều 
trường hợp có sẵn kết cấu tái chế và/hoặc thu hồi  

Bao bì (các loại lon) 
kim loại có chứa sắt 

Trong nhiều trường 
hợp 

Giá trị thị trường dương; phần chất thải chính phát sinh là 
một phần của chất thải công nghiệp (do đó không phải từ 
chất thải sinh hoạt); trong hầu hết các trường hợp, kết cấu 
tái chế theo khu vực có sẵn   

Bao bì (các loại lon) 
kim loại không chứa 
sắt 

Trong nhiều trường 
hợp 

Giá trị thị trường dương; phần chất thải chính phát sinh là 
một phần của chất thải công nghiệp (do đó không phải từ 
chất thải sinh hoạt); trong hầu hết các trường hợp, cơ sở tái 
chế theo khu vực có sẵn và hoặc có sẵn khả năng đưa ra thị 
trường 

Giấy Trong nhiều trường 
hợp 

Thu gom chất thải giấy chủ yếu từ các nguồn công 
nghiệp/thương mại, trong hầu hết các trường hợp, cơ sở tái 
chế khu vực và/hoặc khả năng đưa ra thị trường sẵn có  

HDPE (nhựa cứng 
như chai)  

Trong một số trường 
hợp  

Giá trị thị trường dương, tuỳ thuộc vào cơ sở tái chế khu vực  

PP/PS (nhựa cứng 
như cốc)  

Trong một số trường 
hợp 

Giá trị thị trường dương, tuỳ thuộc vào cơ sở tái chế khu vực 

LDPE (màng bọc) Trong một số ít trường 
hợp 

Giá trị thị trường dương đối với các loại đơn chất, thường 
chỉ ápp dụng cho chất thải công nghiệp; phụ thuộc vào cơ sở 
tái chế khu vực 

Bìa đóng gói chất 
lỏng (như tetra) 

Trong một số ít trường 
hợp 

Không có giá trị thị trường dương vì thường không có khả 
năng đưa ra thị trường cũng như không có cơ sở tái chế phù 
hợp. Trong trường hợp người sản xuất trả tiền thu gom, có 
thể khuyến khích thu gom (thị trường nhân tạo)   

Glass Trong một số ít trường 
hợp 

Giá trị thị trường phụ thuộc nhiều vào cơ sở tái chế địa 
phương, việc thu gom tốn nhiều công sức (do trọng lượng 
riêng cao)  

PS Không thu gom Chỉ một phần chất thải bao bì gia dụng, do đó hoạt động thu 
gom tốn nhiều công sức và không mang lại lợi nhuận.  

Bao bì PET khác (ví 
dụ như khay) 

Không thu gom Không có giá trị thị trường dương, không thiết lập quy trình 
tái chế  

PVC Không thu gom Chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ bao bì gia dụng, do đó việc thu gom tốn 
nhiều công sức và không mang lại lợi nhuận. Trong một số ít 
trường hợp, thu gom các mặt hàng không phải bao bì, ví dụ 
như ống PVC, trường hợp có cơ sở tái chế   
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Vật liệu Composite 
(dẻo và cứng) và các 
loại nhựa khác  

Không thu gom Không có giá trị thị trường, hoạt động thu gom tốn nhiều 
công sức, đặc biệt đối với bao bì dẻo do trọng lượng riêng 
thấp.  

 

10.9.1 Tích hợp người lao động  
Công việc “điển hình” của những người nhặt rác trên đường phố, ở các bãi rác và bãi chôn lập tập 
trung vào thu gom các vật liệu có giá trị, trong khi đó phần chất thải còn lại vẫn thải bừa bãi ra 
môi trường, theo nguyên tắc “kiếm tiền từ rác”. Tuy nhiên, trong phạm vi của hệ thống EPR, bao 
bì không có giá trị thị trường hoặc không đủ lợi nhuận để thu gom vì trọng lượng của chúng quá 
thấp (ví dụ: túi nhựa, gói bọc, hợp chất) cũng nên được thu gom.  

Đặc biệt đối với hoạt động thu gom và phân loại đòi hỏi sử dụng nhiều lao động thì những người 
nhặt rác thuộc khu vực phi chính thức có thể được tích hợp vào hệ thống. PRO đặt ra các điều 
kiện khung theo hợp hợp đồng khiến việc thuê tuyển những người thu gom phi chính thức trước 
đây được tăng cường. Các hợp đồng lao động có thể được thực hiện trực tiếp giữa người lao động 
và PRO, hoặc giữa người lao động và công ty mà PRO chỉ định cung cấp dịch vụ thu gom và phân 
loại.  

 

 

Hình 26:  Phân loại chai PET ở Accra, Ghana (© cyclos, 2019) 

 

Ký kết hợp đồng là một yêu cầu đối với việc chính thức hoá và tích hợp những người nhặt rác 
hiện nay. Thông qua thiết lập các hợp tác xã, khu vực phi chính thức có thể được hỗ trợ trong quá 
trình chính thức hoá. Giờ làm việc cố định được gắn liền với việc chính thức hoá, điều này có thể 
gây bất lợi cho một số người nhặt rác. Đặc biệt là đối với phụ nữ thì đây thường là một vấn đề. 
Do đó, điều quan trọng là hoạt động tích hợp khu vực phi chính thức vào các kết cấu chính thức 
hoá cần phải cho phép các giải pháp linh hoạt. Các bước quan trọng là:  

› Xây dựng niềm tin và thông tin về hệ thống và đầu ra lao động dự kiến. 

› Đào tạo nghiệp vụ và tư vấn pháp luật. 

› Ký kết hợp đồng lao động. 
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Phần tổng quan dưới đây cung cấp chi tiết về lợi ích của những người tham gia từ khu vực phi 
chính thức được hợp nhất với tư cách là lao động (mới). 

Bảng 30: Người lao động – Sự tham gia của khu vực phi chính thức  

Khu vực phi chính thức  Tích hợp người lao động  

Thu nhập không thường xuyên  Thu nhập thường xuyên và các khoản thanh toán 
thuế  

Tình hình xã hội không đảm bảo  Cải thiện tình hình xã hội  

Rủi ro sức khoẻ cao  Giảm thiểu rủi ro sức khoẻ  

Dễ bị ảnh hưởng bởi các thực hành kinh doanh 
không công bằng  

Hoạt động kinh doanh đáng tin cậy  

Thiếu quyền tiếp cận vào hệ thống an sinh xã hội  Tiếp cận được hệ thống an sinh xã hội  

Mức độ linh hoạt và độc lập rất cao   Mức độ linh hoạt và độc lập thấp.  

 

10.9.2 Tích hợp đối tác kinh doanh của các doanh nghiệp độc lập/tự kinh doanh 
Các công ty chuyên nghiệp và công ty bán chuyên nghiệp hoạt động không chính thức là những 
đơn vị có kiến thức chuyên môn tốt về thị trường, các quy trình, phương án tái chế và thu hồi và 
các chủ thể quan trọng trong chuỗi tái chế. Năng lực của các chủ thể phi chính thức này là cần 
thiết cho sự phát triển của một kết cấu tái chế trong khuôn khổ hệ thống EPR. Do đó, đối với một 
số dịch vụ nhất định, Đơn vị vận hành hệ thống (PRO) nên ký kết hợp đồng với các công ty này. 
Ngoài ra, để tích hợp theo hợp đồng, PRO và các nhà thầu liên danh có thể đồng thuận về việc 
bao gồm các công ty cho đến nay chỉ hoạt động trong khu vực phi chính thức.  

Trong trường hợp công ty sở hữu một cơ sở thì phải được xác định rõ những dịch vụ mà công ty 
cung cấp cũng như các tiêu chuẩn đang hoặc phải đáp ứng trong tương lai. Nếu có phương tiện 
thu gom thì phải xác minh khả năng phục vụ cũng như khối lượng có thể thu gom. Nếu cho đến 
nay công ty chỉ đơn thuần là một đơn vị kinh doanh thương mại (có thể có khả năng lưu giữ), thì 
cần phải làm rõ những lĩnh vực nào có thể được đề cập đến trong phạm vi hợp đồng hợp tác.  

Các lĩnh vực hoạt động khả thi đối với các doanh nghiệp độc lập/tự kinh doanh là dịch vụ thu 
gom, cung cấp khả năng lưu giữ, phân loại, tiếp thị và tái chế.  
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Hình 27:  Vận chuyển chất thải ở Accra, Ghana (© cyclos, 2019) 

 

Để bao gồm các công ty hiện đang hoạt động không chính thức trở thành đối tác kinh doanh trong 
hệ thống EPR thì việc “chính thức hoá” là một yêu cầu. Trước hết, điều này đòi hỏi công ty phải 
đăng ký với Đơn vị vận hành hệ thống (PRO) và cung cấp thông tin nhận dạng bao gồm: địa chỉ, 
địa điểm, người liên hệ, địa chỉ e-mail cũng như mô tả cụ thể về các dịch vụ có thể cung cấp. Các 
bước quan trọng là  

› Xây dựng niềm tin và thông tin về hệ thống và các lĩnh vực dịch vụ cần thiết. 

› Giám sát chuyên môn và tư vấn pháp lý. 

› Ký kết thoả thuận dịch vụ với các đối tác kinh doanh. 

Phần tổng quát dưới đây cho thấy những kết quả đạt được thông qua việc thu hút người tham gia 
(cả cá nhân cũng như công ty) từ khu vực phi chính thức với vai trò là đối tác kinh doanh (mới) 
trong hệ thống tái chế  

Bảng 31:  Đối tác kinh doanh - Sự tham gia của khu vực phi chính thức 

Khu vực phi chính thức Tích hợp đối tác kinh doanh  

Cơ sở thương mại không chắc chắn Hợp đồng dịch vụ được cố định  

Điều kiện tiếp thị không đảm bảo  Khả năng kinh doanh các vật liệu tái chế được đảm 
bảo   

Tình hình không ổn định cho người lao động và 
nhân viên  

Cải hiện tình hình người lao động  

Rủi ro trong hoạt động cao   Giảm thiểu rủi ro   

Dễ bị ảnh hưởng bởi hoạt động kinh doanh không 
công bằng  

Hoạt động kinh doanh được kiểm soát  

Không có khoản thanh toán thuế (có khả năng thanh 
toán cho hoạt động của chủ nhà hoặc các chủ thể 
không chính thức khác)  

Nộp thuế  

Không có nghĩa vụ báo cáo cho cơ quan công quyền  Báo cáo nghĩa vụ với cơ quan công quyền (có thể rất 
tốn thời gian và cồng kềnh) 
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Khu vực phi chính thức Tích hợp đối tác kinh doanh  

Không có nghĩa vụ cung cấp quyền lợi chăm sóc sức 
khoẻ cho người lao động/nhân viên  

Cần cung cấp quyền lợi chăm sóc sức khoẻ và phúc 
lợi xã hội cho từng người lao động/nhân viên  

 

Có nhiều hình thức khác nhau trong việc tích hợp khu vực phi chính thức, với vai trò là các đối 
tác kinh doanh, ví dụ như: các doanh nghiệp siêu nhỏ do tổ chức phi chính phủ (NGO) hỗ trợ, 
nhượng quyền kinh doanh của các công ty quản lý chất thải chính thức, vận hành các trung tâm 
thu gom ở địa phương và thành lập các hợp tác xã và tổ hợp [Ocean Conservancy, 2019]. 

Đặc biệt, các hợp tác xã và tổ hợp đã có thể thiết lập thành công các điển hình về tích hợp lao 
động phi chính thức tại một số quốc gia: Tổ hợp và hợp tác xã của lực lượng lao động độc lập và 
phi chính thức đã đăng ký chính thức và được đồng thuận trong việc thực hiện các dịch vụ quản 
lý chất thải cho chính quyền địa phương nhằm thu gom theo mô hình hợp đồng nhượng quyền 
và hợp đồng quản lý. Sự hợp tác của những người nhặt rác trong hợp tác xã và tổ hợp cho phép 
họ có tầm ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định và hoạt động từ một vị trí có sức mạnh tập thể. 
Tổ chức thành công những người làm công tác xử lý chất thải thuộc khu vực phi chính thức đòi 
hỏi sự tin tưởng lẫn nhau.  

Ví dụ: Ghana – thu gom riêng biệt chai nhựa PET  
Trái ngược với nhiều quốc gia có thu nhập trung bình thấp, kết cấu thu gom và tái chế chai 
nhựa PET chưa được thiết lập trong khu vực Greater Accra, dẫn đến vấn đề thải bỏ bừa bãi 
chai PET chiếm tỷ lệ cao. Thông qua việc triển khai các trung tâm thu gom do 
Environment360 (tổ chức phi lợi nhuận) vận hành, chai nhựa PET được thu gom bởi lực 
lượng không chính thức, chủ yếu là phụ nữ, được trả công theo trọng lượng thu gom. Kết 
quả là vấn đề xả thải chai nhựa PET đã giảm thiểu rõ rệt trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đơn vị điều hành của 
các trung tâm thu gom phi lợi nhuận có thể trả khoản thù lao này cho người thu gom vì họ có thể tiếp thị số lượng 
lớn cho những khách hàng mới (phân loại và tiếp thị ở nước ngoài).  
 

     

Hình 28: Xả rác bừa bãi trên bãi biển ở Accra (hình bên trái), cân khối lượng chai nhựa 
PET được thu gom và vận chuyển/lưu giữ trong các túi lớn (hình ở giữa và hình 
bên phải; được chụp tại Accra, Ghana  
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Quá trình chuyển đổi từ thu nhặt vật liệu có giá trị sang dọn sạch như một dịch vụ là rất quan trọng. Đây là lý do tại 
sao lực lượng lao động không chính thức nên được tích hợp hoặc chính thức hoá trong hoạt động quản lý chất thải, 
đặc biệt là hệ thống EPR. Xét từ góc độ bền vững xã hội, những người liên quan cần phải giữ nguồn thu nhập của 
mình. Hơn nữa, những người lao động này có kinh nghiệm về giá trị và khả năng đưa ra thị trường của vật liệu tái 
chế cũng như những thách thức và vấn đề, do vậy, họ có đủ năng lực để trở thành nhân viên thu gom, phân loại 
và/hoặc tái chế mà các công ty chính thức đang cần. 
Các kịch bản khác nhau có thể thực hiện khi khu vực phi chính thức được hợp nhất vào hệ thống EPR: 

›  Doanh nghiệp độc lập/tự kinh doanh: không có thay đổi đáng kể trong hình thức hoạt động nhưng một số 
mức độ kiểm soát và giám sát được tăng cường (ví dụ: được cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân, đăng ký, 
chứng nhận) và tăng cường hỗ trợ (ví dụ trung tâm mua-hoàn trả, tiếp cận với các vật liệu tái chế thông 
qua nguồn phân loại)  

›  Chính thức hoá: Khu vực phi chính thức được thúc đẩy/hỗ trợ được chính thức hoá thông qua thành lập 
các hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ -SMEs 

›  Việc làm: đặc biệt đối với hoạt động thu gom và phân loại đòi hỏi nhiều lao động, vì vậy người thu nhặt 
rác phi chính thức có thể được tuyển dụng.  

 
Ví dụ: Chile – Chính thức hoá những người thu nhặt rác phi chính thức  
Chile hiện đang thiết lập một cơ chế EPR bắt buộc và đã thông qua dự thảo luật EPR đối 
với bao bì vào tháng 6 năm 2019. Nhằm chính thức hoá những người nhặt rác phi chính 
thức, trong Điều 52 nêu rõ:   
“Những người thu nhặt rác đã được đăng ký trong cơ quan đăng ký quốc gia (RETC or 
PRTR), sẽ có thể tham gia vào hoạt động quản lý chất thải nhằm thực hiện các mục tiêu 
đã đề ra trong nghị định. Vì những mục đích này, họ phải được chứng nhận trong khuôn khổ Hệ thống Quốc gia 
về Chứng nhận Thẩm Quyền Lao động, được quy định trong Luật số 20 267 
Tổ chức Trách nhiệm Nhà sản xuất phải đưa ra các quy định về đấu thầu, theo đó họ sẽ ký miễn phí hợp đồng các 
dịch vụ thu gom và thu hồi cho người thu nhặt rác.  
Ngoài ra, Kế hoạch của PRO về Bao gồm Sự tham gia (điều 13) phải chỉ rõ các cơ chế và công cụ để đào tạo, cung 
cấp tài chính và chính thức hoá nhằm cho phép tích hợp đầy đủ những người thu nhặt rác’.  
Cần phải đảm bảo rằng khu vực phi chính thức không làm lệch lạc hệ thống thu gom vật liệu tái chế: Tại Tunis, một 
số thùng chứa để thu gom riêng biệt bao bì nhựa đã được thiết lập ở các quận khác nhau trong thành phố. Những 
thùng chứa này được xây dựng theo hình thức mà bao bì nhựa được thu gom rất dễ nhìn thấy và có thể được mọi 
người lấy ra, điều này đặc biệt thu hút khu vực phi chính thức. Kết quả là, tất cả các bao bì nhựa có giá trị (như chai 
PET) được lấy ra khỏi các thùng và chỉ những bao bì nhựa không có giá trị và không bán được trên thị trường được 
để lại trong các thùng chứa. 

 
 

Hình  29: Thùng thu gom chai nhựa ở Tunis  

 
Đồng thời, việc thu gom do khu vực phi chính thức thực hiện cũng góp 
phần quan trọng bù đắp cho hoạt động thu gom chất thải sinh hoạt, vốn dĩ 
còn nhiều bất cập. Đối với Macedonia, chi phí tiết kiệm được cũng như chi 
phí chính thức hoá khu vực phi chính thức đã được ước tính.  
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Ví dụ: Macedonia – đóng góp tài chính từ hoạt động thu gom chất thải của khu vực phi chính thức  
Chất thải từ bao bì ở Macedonia có giá trị kinh tế cao, chiếm từ 15% đến 22% tổng lượng chất thải sinh hoạt. Người 
ta ước tính rằng trung bình mỗi người dân phát sinh khoảng 50 kg/ bình quân đầu người/ lượng chất thải bao bì 
hàng năm hoặc khoảng 115.000 tấn (Ivanovski et. al, 2016). 
Khu vực phi chính thức đóng một vai trò quan trọng trong việc thu gom chất thải ở 
Macedonia vì khoảng 80% chất thải bao bì đang tái chế ở Macedona, được những người 
nhặt rác thu gom và chọn lọc (cộng đồng Roma). Con số này tương đương khoảng 12.840 
tấn hoặc khoảng 1,82% tổng lượng chất thải đô thị ở Macedonia và bao bì PET, sắt và giấy 
chiếm chủ yếu. Trung bình mỗi ngày khoảng 3000 người tham gia vào hoạt động thu nhặt rác không chính thức 
này.  
Trong điều kiện công việc hiện tại, ước tính khu vực phi chính thức đã tiết kiệm được cho chính quyền địa phương 
khoảng 1.045.033 Euro mỗi năm (vì các công ty dịch vụ tiện ích không phải thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, 
vốn là dịch vụ mà họ đã tính phí từ người dân). Tiết kiệm được tạo ra trong việc vận chuyển, phụ thuộc vào từng 
phần của quá trình mà nguyên liệu được thu gom từ những người nhặt rác phi chính thức [Sapuric et al., n.y.]. 
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10.10 CÁC LỢI ÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ  
Hoạt động chôn lấp mang lại mối đe doạ tiềm ẩn đối với sức khoẻ con người và huỷ hoại môi 
trường, thông qua ô nhiễm nước ngầm thậm chí nhiều năm sau khi chôn lấp, ô nhiễm nguồn cung 
cấp nước mặt, rò rỉ không khí/nước ô nhiễm và nguy hại, lắng đọng axit và phát thải khí nhà kính 
[Qian Burrit, 2007, ref. to Gandy, 1994 and EPA NSW, 1996]. Thông qua việc áp dụng các biện 
pháp vệ sinh, rủi ro sẽ được giảm thiểu.  

Chi phí cho các giải pháp quản lý và quan trắc môi trường ở các bãi chôn lấp hợp vệ sinh (ví dụ 
kiểm soát, cấu trúc tự nhiên) được tiến hành bởi cán bộ hiện trường, cùng với các chuyên gia tư 
vấn, giải thích, tài liệu và báo cáo, và các chi phí bên ngoài. Các biện pháp giải quyết về: 

› nước mưa 
› nước ngầm 
› nước rỉ rác  
› khí bãi rác  
› sinh thái địa phương  
› khảo sát phân tích chất thải  
› khảo sát địa hình bãi rác để xác định khối lượng chất thải tại chỗ  

Thông qua việc giảm thiểu dòng vật liệu đi vào bãi chôn lấp, một phần lớn các chi phí bên ngoài 
được tiết kiệm. Những chi phí này cần thiết để duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh, đồng thời giảm thiểu 
các yếu tố bên ngoài gây tác động tiêu cực cho môi trường. Thông qua việc áp dụng cơ chế EPR 
bắt buộc, hàng năm có thể giảm được một lượng đáng kể chất thải trong hoạt động chôn lấp. Do 
chỉ một số ít các bãi chôn lấp của Việt Nam đang vận hành đáp ứng yêu cầu về vệ sinh, nên chi 
phí thực tế để duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh thậm chí còn cao hơn so với tính toán hiện nay có thể 
chỉ ra, trong bất cứ kịch bản nào.  

Nếu các tiêu chuẩn cao không được áp dụng, thì việc tái chế cũng có thể dẫn đến những yếu tố 
bên ngoài gây tác động tiêu cực cho môi trường, đặc biệt là đối với vị trí của cơ sở vận hành và từ 
công tác vận chuyển vật liệu. Các yếu tố bên ngoài có thể xảy ra là khí thải chưa được lọc trong 
quá trình nghiền thành bột nhựa hoặc nước thải từ quá trình rửa sạch, chất thải tồn lưu và tan 
chảy ngấm xuống đất. Do vậy, hoạt động tái chế không chỉ phải xem xét trên quan điểm kinh tế 
mà còn phải cân nhắc từ quan điểm sinh thái. Hệ thống EPR nên đặt ra các tiêu chuẩn cho nhà 
tái chế - những người không tuân thủ sẽ không lấy được bất cứ vật liệu nào từ hệ thống EPR 
[Alexander, 1993; Boerner and Chilton, 1994]. Nhìn chung, các ví dụ về lợi thế tổng thể của môi 
trường thường vượt trội hơn so với các nghi ngờ mang tính vi mô [Gandy, 1994; Craighill and 
Powell, 1996]. Những trường hợp điển hình có thể thấy trong ước tính lượng CO2 tiết kiệm trên 
mỗi tấn hoặc bảng thông tin của Đức về thành tựu tái chế.  
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Bảng  32: CO2 tiết kiệm trên mỗi tấn vật liệu nhựa tái chế so với chôn lấp ở Vương quốc Anh 
[Defra (2012), Chỉ số carbon của Anh trong OECD (2018), Cải thiện thị trường 
nhựa tá chế: Xu hướng, triển vọng và chính sách phản ứng] 

Loại nhựa Kg CO2/tấn tiết kiệm từ tái chế so với chôn 
lấp 

PET 1,705 

PS 1,240 

Nhựa hỗn hợp 1,215 

Chai nhựa hỗn hợp 1,156 

HDPE 1,161 

LDPE 1,098 

PP 948 

PVC 888 

Các loại nhựa khác  688 

 

Công ty nhựa PRO “Der Grüne Punkt” của Đức đã nêu trong báo cáo phát triển bền vững hàng 
năm 2018 về việc thu gom, thu hồi và tái chế 1,608 triệu tấn chất thải, được đưa trở lại nền kinh 
tế dưới dạng nguyên liệu thô thứ cấp. Các hoạt động này đã tiết kiệm tương đương với 277.000 
tấn dầu thô nguyên chất và 38 tỷ megajoule năng lượng sơ cấp, tương đương với công suất hàng 
năm của hơn 1.000 trạm điện gió. 
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10.11 TÓM TẮT VỀ ĐIỀU KIỆN KHUNG EPR TẠI VIỆT NAM 
Một nghiên cứu trước đây đã đánh giá hiện trạng của Việt Nam như sau [WWF, cyclos, 2019, 
trang 44 – 45]: 

“Sau lệnh cấm nhập khẩu chất thải nhựa của Trung Quốc, đã có nhiều nỗ lực xuất khẩu 
một số lượng lớn chất thải nhựa sang Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng này không thể được 
xử lý về mặt kỹ thuật cũng như tổ chức, đó là lý do tại sao hiện nay Chính phủ chỉ cho phép 
nhập khẩu chất thải có nhãn mác chính xác và có chất lượng cao. Vì vậy, hoạt động nhập 
khẩu nói chung đã giảm xuống còn khoảng 25% so với năm 2017 do nhập khẩu hiện đang 
được quản lý chặt chẽ. Hơn nữa, trong lĩnh vực chất thải điện tử, Việt Nam cũng là một 
trong những quốc gia nhập khẩu lớn nhất – ngoại trừ Ghana – chất thải điện tử đã qua 
sử dụng và có chất lượng thấp.  

Việt Nam đã có một số cuộc thảo luận và cơ sở pháp lý tổng thể nhằm thiết lập một hệ 
thống EPR, đặc biệt bao gồm nền tảng của một tổ chức và sẽ trở thành PRO của hệ thống 
EPR để quản lý và tổ chức hệ thống. Tổ chức này đã được thành lập vào giữa tháng 6 năm 
2019 với sự ủng hộ tích cực từ phía Chính phủ.  

Tuy nhiên, thực hiện thành công chỉ có thể đạt được với tiền đề là khắc phục tình trạng 
quản lý yếu kém và thiếu bí quyết kỹ thuật như hiện nay. Ngoài ra, nhiều chuyên gia trong 
nước cho rằng thiếu kết quả khả thi trong công tác  thực hiện các mục tiêu về môi trường, 
đặc biệt là những mục tiêu dài hạn, còn liên quan đến việc giám sát và kiểm soát một cách 
nhất quán. Ngoài ra, các chuyên gia thường nhận định rằng tham nhũng ở mức độ cao 
cũng là một trong những trở ngại. 

Quốc gia cộng hoà xã hội chủ nghĩa có nhiều luật lệ chặt chẽ; tuy nhiên, việc phát triển 
thêm các luật và quy định thường tốn nhiều thời gian. Ngoài ra, cần phải xây dựng các 
chiến lược cho cơ sở hạ tầng thu gom, phân loại và thu hồi/tái chế, vốn đang gặp nhiều 
thách thức về mặt không gian và sự chênh lệch về cơ sở hạ tầng trên cả nước […] 

Điều quan trọng của một hệ thống EPR đối với bao bì là phải bắt đầu từ quản lý chất thải 
bao bì theo hướng thân thiện với môi trường do chất thải nhựa, hiện đang bị xả thải và 
thất thoát vào đại dương, không được quản lý hiệu quả bỏi các đơn vị chính quyền địa 
phương. Vì vậy, nền tảng của một tổ chức thiết lập cho PRO do các công ty hàng tiêu dùng 
đa quốc gia kết hợp với sự ủng hộ của Chính phủ là một bước tiến quan trọng hướng tới 
một hệ thống EPR thành công”. 

Bảng 33: Đánh giá các điều kiện khung của EPR tại Việt Nam  

 
Tiêu chí ảnh 

hưởng Tốt Trung 
bình 

Không 
tốt Giải thích 

Tì
n

h 
hì

n
h 

ch
un

g  

a) Tình hình chính 
trị   X  

Các điều kiện chính trỊ ở Việt Nam ổn 
định nhưng chưa hiệu quả trong thực hiện 
các chính sách một cách chặt chẽ.  

b) Khung pháp lý và 
quy định   X  Có một số luật và quy hoạch tổng thể 
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c) Mức thu nhập và 
GDP  X  

Việt Nam đã phát triển từ một trong 
những quốc gia nghèo nhất thế giới thành 
một quốc gia có thu nhập trung bình thấp  

d) Tham nhũng   X Còn vấn nạn tham nhũng, và thiếu sự phối 
hợp giữa các bên trong Đảng/Nhà nước  

e) Giáo dục và mức 
sống   X  

Tầng lớp trung lưu gia tăng đang ngày 
càng tìm kiếm một mức sống cao hơn ở 
các thành phố lớn  

f) Điều kiện địa lý  

  X 

Khoảng cách dài và đường ở biển dài lên 
tới 3.4000 km và khu vực đồng bằng rộng 
lớn và có động đất, lũ lụt, cháy rừng, sạt lở 
đát, xâm ngập mặt, bão và núi lửa phun 
trào.  

Tì
n

h 
hì

n
h 

qu
ản

 lý
 c

h ấ
t t

h ả
i  

g) Kết cấu chung về 
quản lý chất thải   X  Hầu hết là chôn lấp, đốt lộ thiên và các bãi 

rác thải kém trong khâu quản lý  
h) Tài chính trong 
quản lý chất thải   X  

Phí thu được từ hộ gia đình chỉ có thể chi 
trả được dưới 30% đến 60% tổng chi phí 
quản lý chất thải. 

i) Tái chế chất thải 
bao bì     Khu vực phi chính thức và các cửa hàng 

thu mua phế liệu 

j) Năng lực kỹ thuật  X  Không cao lắm  
k) Nhận thức cộng 
đồng   X  Nhận thức đang được tăng cường  

l) Hệ thống kiểm 
soát và giám sát    X Hầu như không có kiểm soát  

m) Tầm quan trọng 
của khu vực phi 
chính thức  

   Dóng vai trò quan trọng trong thu hồi; 

n) Kinh nghiệm và 
dữ liệu sẵn có    X 

Dữ liệu về dòng vật liệu phát sinh từ chất 
thải, sử dụng chất thải theo chu kỳ, chôn 
lấp và vật liệu tái chế còn rất hạn chế.  

H
iệ

n 
tr
ạn

g 
củ

a 
E

PR
 

o) Luật EPR đối với 
bao bì   X  Đang thảo luận  

p) Luật EPR EPR 
đối với các phần chất 
thải khác  

  X 
Chưa được biết đến, nhưng có một Nền 
tảng Tái chế Việt Nam (của các nhà sản 
xuất hàng đầu về thiết bị điện và điện tử) 

q) Các sáng kiến từ 
khối công nghiệp   X   

Một số công ty đa quốc gia đã hợp tác 
để thành lập một tổ chức mà sau đó sẽ trở 
thành PRO của hệ thống EPR bao bì.  

r) Các sáng kiến của 
Chính phủ   X  Một tổ chức của các công ty đa quốc gia đã 

nhận được sự ủng hộ từ phía Chính phủ  
s) Hỗ trợ thông qua 
các chuyên gia bên 
ngoài  

  X Chưa được biết đến  

 

Kết quả từ nghiên cứu WWF, cyclos [2019] 
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BẢNG CHÚ GIẢI 
Vựa thu gom  Các doanh nghiệp không chính thức hoặc đã đăng ký chính thức 

tham gia vào hoạt động mua bán vật liệu từ các cửa hàng phế liệu 
và người thu nhặt vật liệu để tập kết, nén với số lượng lớn và bán 
cho nhà chế biến và/hoặc nhà tái chế. 

Nhựa sinh học Nhựa được sản xuất từ các nguồn có thể tái tạo; ví dụ: mía đường 
(ngược lại với nhựa làm từ nguồn hoá thạch, có nguồn gốc từ 
nhiên liệu hoá thạch). Thuật ngữ sinh học không nhất thiết phải 
bao hàm khả năng phân huỷ sinh học.  

Nhựa phân huỷ 
sinh học  

Nhựa có thể bị phân huỷ hoặc được ủ thành phân compost bởi 
các vi sinh vật trong điều kiện môi trường cụ thể. Nhựa phân huỷ 
sinh học có thể được làm từ cả nhựa sinh học cũng như nhựa hoá 
thạch.  

Kinh tế tuần hoàn  Kinh tế tuần hoàn được định nghĩa là một mô hình kinh tế, trong 
đó các nguồn tài nguyên như nhựa được sử dụng hiệu quả hơn, 
thông qua ba nguyên tắc được hướng dẫn là “giảm thiểu, tái sử 
dụng và tái chế” theo một vòng khép kín. Chuyển đổi sang một hệ 
thống như vậy mang lại lợi ích về mặt kinh tế cũng như xã hội và 
môi trường, thông qua giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, tạo việc 
làm, giảm thiểu xả rác bừa bãi, khai thác ít tài nguyên hơn cũng 
như cải thiện điều kiện sức khoẻ con người.  

Hệ thống Đặt cọc – 
Hoàn trả (DRS) 

Một hệ thống trong đó một khoản phụ phí được cộng thêm vào 
giá bán ra của một số sản phẩm và bao bì nhất định. Khi người 
tiêu dùng trả lại những bao bì hoặc sản phẩm này sau khi chúng 
đã trở thành chất thải, thì khoản phụ phí sẽ được hoàn lại.  

Tiêu huỷ Là một hoạt động quản lý chất thải, trong đó không được định 
nghĩa là thu hồi; điều này cũng áp dụng nếu hoạt động sau đó dẫn 
đến việc xử lý thứ cấp để tái tạo các chất hoặc năng lượng  

Thu hồi năng 
lượng  

Một quy trình trong đó năng lượng (nhiệt, điện, nhiên liệu) được 
tạo ra từ quá trình xử lý chất thải sơ cấp. Cách thực hiện phổ biến 
nhất là đốt rác. Thu hồi năng lượng không phải là một hình thức 
tái chế.  

Trách nhiệm mở 
rộng của nhà sản 
xuất (EPR)  

Một cách tiếp cận chính sách trong đó trách nhiệm của nhà sản 
xuất đối với một sản phẩm được mở rộng đến giai đoạn sau khi 
sử dụng trong vòng đời của sản phẩm đó, tức là khi bao bì trở 
thành chất thải trong cơ chế EPR dành cho bao bì. Như vậy, khi 
đưa sản phẩm được đóng gói ra thị trường, nhà sản xuất và nhà 
nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về việc xử lý chất thải bao bì sau 
này. Do đó, nhà sản xuất/nhà nhập khẩu phải trả trước một 
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khoản phí khi hàng hoá đóng gói của mình được đưa ra thị 
trường. Khoản phí này được sử dụng để thu gom, tái chế và xử lý 
chất thải bao bì và các chi phí khác phát sinh từ việc duy trì hệ 
thống.  Khoản phí này không được sử dụng như một khoản đóng 
góp vào ngân sách công của nhà nước.  

Tái chế nguyên liệu 
thô 

Là quá trình phá vỡ cấu trúc polyme của nhựa thành các monome 
và các nguyên tố hoá học cơ bản khác. Những monome này có thể 
đươc sử dụng làm vật liệu thay thế nguyên chất trong sản xuất 
polyme mới. Điều đặc biệt  đáng quan tâm đối với nhựa này là 
khó tái chế - do chất lượng thấp nên tính phức hợp hoặc giá trị 
kinh tế là tương đối thấp.  

Các đơn vị không 
tuân thủ  

Các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu được hưởng các lợi ích của 
hệ thống EPR mà không phải trả các khoản phí tương ứng, bao 
gồm cả các trường hợp khai báo thiếu khối lượng. 

Khu dân cư cao 
tầng  

Các công trình nhà ở bao gồm căn hộ và tổ hợp các toà nhà chung 
cư. 

Khu vực phi chính 
thức  

Các cá nhân tham gia vào các dịch vụ với mục tiêu chính là tạo 
công ăn việc làm và thu nhập cho cá nhân liên quan và thường 
hoạt động với mức độ tổ chức thấp và không có các thoả thuận 
hợp đồng chính thức. Có thể bao gồm những cá nhân được thuê 
chính thức nhưng tham gia vào các hoạt động hỗ trợ nhằm tăng 
thêm thu nhập bên cạnh công việc chính thức khác.   

Người thu nhặt vật 
liệu  

Những người nhặt vật liệu tái chế từ môi trường bên ngoài. Họ 
có thể mua một số vật liệu nhưng chủ yếu là thu nhặt. Lực lượng 
lao động này có thể được chia thành người nhặt vật liệu trên 
đường phố (hoạt động chủ yếu trong môi trường đô thị) và người 
nhặt vật liệu ở bãi chôn lấp (hoạt động chủ yếu trong các bãi chôn 
lấp). Họ là một phần của khu vực phi chính thức. 

Tái chế nguyên vật 
liệu  

Là quy trình tái chế trong đó vật liệu có trong chất thải được tái 
chế một cách cơ học thành các sản phẩm, vật liệu hoặc các chất 
có đặc tính tương tự - còn được gọi là tái chế theo một vòng khép 
kín – hoặc một sản phẩm yêu cầu các đặc tính ở mức độ thấp 
hơn.  

Nhà sản xuất/ cơ 
sở gia công  

Các công ty sản xuất vật liệu bao bì bằng cách chuyển đổi nguyên 
liệu thô  

Vật liệu đơn chất Chỉ bao gồm một thành phần hoá học của vật liệu, với một vật 
liệu cơ bản được sử dụng để sản xuất ra bao bì nhựa. Vật liệu này 
thường dễ tái chế và ở trạng thái cứng.  

Chất thải (rắn) sinh 
hoạt  

Chất thải được phát sinh từ các hộ gia đình hoặc cơ sở có đặc tính 
của chất thải tương tự, ví dụ: nhà hàng hoặc người bán hàng rong 
và cửa hàng. Chất thải này có đặc điểm là hỗn hợp không đồng 
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nhất của giấy, các dạng và phần nhỏ khác nhau của bao bì, bao 
gồm bao bì dịch vụ và nhựa sử dụng một lần cũng như chất thải 
hữu cơ chủ yếu có nguồn gốc từ thực phẩm - phản ánh rõ các 
hình thức tiêu dùng.   Do vậy, các loại chất thải khác như thiết bị 
điện hoặc điện tử, dầu, v.v. hình thành – theo tiêu chuẩn thông 
thường –  là các phần nhỏ hơn của chất thải sinh hoạt. Chất thải 
sinh hoạt được phân biệt từ các dạng chất thải công nghiệp khác 
nhau (bao gồm cả chất thải y tế) tức là – thông thường – được 
mô tả bởi mức độ đồng nhất cao hơn và có thể chứa một phần 
đáng kể hàm lượng nguy hại.  

Vật liệu đa chất  Bao gồm nhiều hơn một thành phần hoá học của vật liệu để tạo 
ra bao bì nhựa. Vật liệu này thường không dễ tái chế và ở trạng 
thái dẻo. 

Bãi chôn lấp  Là nơi xử lý chất thải sinh hoạt, Các bãi chôn lấp hợp vệ sinh bao 
gồm các biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo vệ môi trường 
sinh thái như xử lý nước thải hoặc chứng nhận bãi chôn lấp. Nếu 
không có được những điều kiện này thì bãi chôn lấp được coi là 
bãi chôn lấp và bãi rác không hợp vệ sinh.  

Các công ty có 
nghĩa vụ  

Các công ty có nghĩa vụ trả một khoảng phí cho hệ thống EPR 
đang hoạt động. Để đảm bảo một môi trường cạnh tranh bình 
đẳng, đây là các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu trong nước đưa 
các sản phẩm đóng gói của mình ra thị trường.  

Nhựa phân rã oxo Là chất thải nhanh chóng phân rã thành các hạt vi mô dưới điều 
kiện ấm áp, ánh sáng và oxy nhưng không bị phân huỷ trong môi 
trường, chính vì vậy loại nhựa này sẽ trở thành nguồn gây ô nhiễm 
môi trường dưới dạng hạt vi nhựa.  

Nguyên tắc người 
gây ô nhiễm phải 
trả tiền  

Nhà sản xuất hoặc chủ nguồn thải là người tiềm ẩn gây ô nhiễm 
và phải chịu trách nhiệm (kể cả về mặt tài chính). Nguyên tắc 
“người gây ô nhiễm phải trả tiền” tạo ra các động lực cần thiết 
nhằm hướng đến những hành động thân thiện với môi trường và 
đầu tư cần thiết. 

Cơ sở chế biến  Các doanh nghiệp không chính thức hoặc đã đăng ký chính thức 
tham gia vào quy trình tập hợp và chuyển đổi vật liệu tái chế 
thành các mảnh trước khi bán lại cho nhà tái chế.  

Nhà sản xuất Các công ty sử dụng bao bì để đóng gói sản phẩm của mình khi 
đưa ra thị trường  

Ngăn chặn chất 
thải  

Các biện pháp được thực hiện trước khi một chất, vật liệu hoặc 
sản phẩm trở thành chất thải, nhằm giảm thiểu lượng chất thải, 
tái sử dụng và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. Đồng thời hạn chế 
lượng hoá chất nguy hại được sử dụng và ảnh hưởng tiêu cực của 
chất thải phát sinh đối với môi trường và sức khoẻ con người.  
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Tổ chức trách 
nhiệm của nhà sản 
xuất (PRO) 

Yếu tố trung tâm để tổ chức tất cả mọi nhiệm vụ liên quan đến hệ 
thống EPR. Cho phép nhà sản xuất và nhà nhập khẩu chịu trách 
nhiệm bằng cách kết hợp nỗ lực và quản lý chung chất thải phát 
sinh thông qua trách nhiệm tập thể. PRO là chủ thể quan trọng 
nhất (tổ chức) và chịu trách nhiệm thiết lập, phát triển và duy trì 
hệ thống cũng như  nghĩa vụ thu hồi của các công ty có nghĩa vụ. 
PRO còn được gọi là đơn vị vận hành hệ thống.  

Thu hồi  Mô tả một hoạt động trong đó chất thải được sử dụng để phục vụ 
cho một mục đích hữu dụng bằng cách thay thế các vật liệu khác 
hoặc sử dụng các đặc tính vật liệu (bao gồm chuẩn bị để tái sử 
dụng, tái chế làm nguyên liệu hoặc tái chế nguyên liệu thô và thu 
hồi năng lượng) 

Vật liệu tái chế  Các vật liệu vẫn có những đặc tính vật lý hoặc hoá học hữu ích 
sau khi phục vụ mục đích ban đầu, do đó, có thể được sản xuất 
lại. Một số vật liệu cũng có giá trị kinh tế tích cực (ví dụ như chai 
nhựa PET, PP, hoặc PET cứng).  

Sản phẩm tái chế  Một sản phẩm đã trải qua một vòng đời và sau đó là quy trình tái 
chế, có nghĩa là sản phẩm được làm từ vật liệu đã qua sử dụng (ví 
dụ: hạt nhựa)   

Nhà tái chế  Các công ty tái chế những dòng chất thải đã qua xử lý trước đó 
(ví dụ: phân loại nhựa PE cứng) bằng cách rửa, cắt thành mảnh 
nhỏ, kết tụ và nghiền thành bột. Với một loạt các quy trình như 
vậy sẽ thu được một sản phẩm đầu ra có giá trị kinh tế trên thị 
trường. 

Giảm thiểu  Thực tiễn sử dụng ít vật liệu và năng lượng hơn để giảm thiểu 
lượng chất thải phát sinh và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. 
Những hoạt động này bao gồm cách thức để ngăn chặn vật liệu 
trở thành chất thải trước khi chúng tiến tới trạng thái tái chế. 
Cũng bao gồm các sản phẩm tái sử dụng.  

Tái sử dụng  Việc sử dụng lặp lại một sản phẩm ở cùng một hình thức, cho 
cùng một mục đích hoặc một mục đích khác. Trong trường hợp 
này, sản phẩm không trở thành chất thải.  

Thu gom trên 
đường phố  

Là hoạt động chính thức, không chính thức hoặc các cá nhân đi 
từ nhà này sang nhà khác để thu gom vật liệu tái chế từ các hộ gia 
đình hoặc các toà nhà chung cư. Thường vận hành bằng xe tải 
nếu là hoạt động lớn hoặc bằng xe ba bánh cải tiến/xe máy có 
phần phụ nếu là hoạt động nhỏ. Chủ yếu thu gom báo, bìa cứng 
và đồ nhựa cồng kềnh có giá trị cao nhưng có thể thu gom bao bì 
nhựa nếu có đủ khối lượng.  

Các sản phẩm nhựa 
sử dụng một lần 

Sản phẩm nhựa sử dụng một lần là sản phẩm được làm hoàn toàn 
hoặc một phần từ nhựa. Sản phẩm này không được tạo ra, thiết 
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kế hoặc đưa ra thị trường để trong một vòng đời của mình hoàn 
thành nhiều hành trình hoặc quay vòng bằng cách trả lại nhà sản 
xuất để đổ đầy hoặc tái sử dụng cho cùng một mục đích mà nó đã 
được tạo ra  

Quản lý chất thải 
rắn (SWM) 

Lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. Ngoài ra, để 
mô tả một hoạt động trong đó một số kỹ thuật quản lý chất thải 
được sử dụng để quản lý và xử lý các thành phần cụ thể của chất 
thải rắn. Các kỹ thuật trong quản lý chất thải bao gồm ngăn chặn, 
giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, thu hồi và thải bỏ.  

Phân loại tại nguồn  Việc phân loại các vật liệu cụ thể tại nguồn cho thu gom riêng biệt. 
Phân loại tại nguồn không được coi là một phần của hoạt động 
tái chế  

Đơn vị vận hành hệ 
thống  

Xem về PRO 

Phân loại cửa sau  Việc phân loại nguyên liệu tái chế được tiến hành ở phần đuôi xe 
thu gom rác hoặc xe tải ép rác 

Phân cấp chất thải  Một công cụ để xếp hạng các phương án quản lý chất thải theo 
tác động đến môi trường của chúng. Công cụ này đưa ra ưu tiên 
hàng đầu cho việc ngăn chặn chất thải. Nếu chất thải được phát 
sinh thì phương án được ưu tiên từ nhiều nhất đến ít nhất như 
sau: chuẩn bị để tái chế, tái chế, sau đó thu hồi và cuối cùng là 
thải bỏ.  

 


