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THÔNG TIN TÁC QUYỀN 

Tóm tắt khuyến nghị chính sách này được tổng hợp từ nghiên cứu do liên doanh 
INTECUS và cyclos thực hiện (từ tháng 04 đến tháng 08 năm 2020), với sự hỗ trợ 
của Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường (Trường Đại học Công nghiệp 
thành phố Hồ Chí Minh), dưới sự uỷ thác và hoàn thiện dành riêng cho WWF-Đức.  
Các ý kiến được trình bày trong nghiên cứu và tóm tắt khuyến nghị chính sách là 
của tác giả và không nhất thiết đại diện cho ý kiến hoặc quan điểm của WWF- Đức. 

 

 

 

Ấn phẩm này và các hoạt động liên quan được tài trợ phần lớn thông qua Bộ Môi 
trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân (BMU) của Liên bang Đức trong 
Chương trình tài trợ chống ô nhiễm chất thải biển ‘Marine Debris Framework – 
Regional hubs around the globe’ (Marine: DeFRAG). 

WWF trân trọng ghi nhận ý kiến đóng góp của các đối tác đã tham vấn trong quá 
trình hoàn thiện nghiên cứu. Các phản hồi và khuyến nghị của quý đối tác đã được 
cân nhắc và tiếp thu bởi đơn vị nghiên cứu và WWF. Để biết thêm thông tin về báo 
cáo chi tiết, vui lòng liên hệ TS. Phạm Mạnh Hoài, Điều phối Chính sách về Nhựa, 
WWF-Việt Nam (hoai.phammanh@wwf.org.vn). 

Mọi sự sao chép toàn bộ hoặc một phần của văn bản đều phải đề cập đến tiêu đề và 
ghi nhận WWF là chủ sở hữu bản quyền. Gợi ý ghi chú thông tin khi trích dẫn tài 
liệu: 
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Assessment of Extended Producer Responsibility (EPR) for Packaging 
Waste in Viet Nam, WWF, Viet Nam. 

Tác quyền văn bản © WWF-Đức 2021 bảo lưu mọi quyền



Tóm tắt khuyến nghị chính sách: Đánh giá cơ chế 
trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đối với chất thải bao bì tại Việt Nam 

 

Tháng 02, 2021   
 

1 

GIỚI THIỆU 

Ô nhiễm nhựa đã đạt đến quy mô đáng kể trên toàn thế giới và gây ra những hậu quả nghiêm 
trọng đối với sinh thái đại dương và đời sống xã hội. Ước tính từ 4,8 đến 12,7 triệu tấn nhựa đang 
bị thải ra các đại dương hàng năm, trong đó phần thất thoát lớn nhất là ra Ấn Độ Dương và Thái 
Bình Dương, nơi có nhiều vùng lãnh thổ và quốc gia ven biển. Nguyên nhân của sự thất thoát này 
là do thiếu hệ thống thu gom và xử lý chất thải hợp lý, đặc biệt ở các nước có thu nhập thấp và 
trung bình vốn thường phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách cho việc quản lý chất thải. 

Do có một nền kinh tế năng động, mức sống tăng cao và thói quen tiêu dùng thay đổi, mức tiêu 
thụ nhựa của Việt Nam đang tăng mạnh, với tốc độ 16% đến 18% mỗi năm trong giai 
đoạn 2010-2015. Thành phần của nhựa trong rác thải sinh hoạt của Việt Nam ước tính vào 
khoảng 13%, với xu hướng ngày càng tăng. Mặc dù đã có những cải tiến rõ rệt trên thực tế, một 
lượng đáng kể chất thải nhựa vẫn không được thu gom và được đốt lộ thiên, hoặc bị xả thải ra 
môi trường, gây tổn hại đến môi trường trên cạn và dưới biển. Một lượng sản phẩm nhựa, 
lên tới 730.000 tấn/năm, không được thu gom và quản lý đúng cách và - một phần 
lớn - bị thải ra biển (trở thành rác trên biển) [Jambeck et al., 2015]. 

Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) đã được sửa đổi vào năm 2020, trong đó đưa ra 
quy định EPR bắt buộc đối với các vật liệu bao bì. Báo cáo ‘Đánh giá cơ chế trách nhiệm 
mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đối với chất thải bao bì tại Việt Nam’ của WWF đưa ra những 
kết quả nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên 
quan trong quá trình chuyển đổi theo hướng quản lý chất thải bền vững hơn tại Việt Nam. Tài 
liệu này cung cấp những tóm tắt khuyến nghị về chính sách được đúc kết từ Báo cáo. 

 
Hình 1: Dòng vật liệu hàng năm trong ngành nhựa tại Việt Nam [P4G (2019), nghiên cứu 

sơ cấp]  
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KHUNG PHÁP LÝ TẠI VIỆT NAM 

Các nhà hoạt định chính sách, công ty và người tiêu dùng trên toàn thế giới, và ở Việt Nam trong 
thời gian gần đây, đang ngày càng thể hiện sự quan tâm đến việc chuyển đổi từ mô hình tiêu dùng 
tuyến tính sang nhiều dạng thực hành kinh tế tuần hoàn để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa. Các 
cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đã được chứng minh là một biện pháp hiệu 
quả cho lộ trình này. Sự cần thiết phải chuyển đổi sang các loại bao bì bền vững hơn và quản lý 
chất thải nhựa tốt hơn cũng đã được các bên liên quan ở Việt Nam công nhận rộng rãi. 

Tại Việt Nam, Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng, 
bao gồm vấn đề bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực quản lý chất thải. Các điều luật về môi trường 
chỉ đưa ra những quy tắc chung và định hướng về quản lý chất thải. Các quy định của luật thường 
giải quyết một vài yếu tố nhất định, ví dụ như trách nhiệm tái chế, theo một cách tổng quát. Trong 
khi cơ cấu hành chính và những bên liên quan đến các vấn đề thủ tục được quy định định chi tiết 
hơn. Tuy nhiên, một số yêu cầu (ví dụ về phân loại chất thải) còn thiếu các chi tiết về việc thực 
hiện và giám sát thực tế. 

Luật BVMT sửa đổi (2020) được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2020, đã chỉ rõ và chi tiết 
hóa việc thu gom riêng các loại chất thải và phương pháp tiếp cận cho cơ chế EPR. 

Cụ thể, đối với các yêu cầu về quản lý chất thải rắn tại Điều 72 (thay cho Điều 85, Luật BVMT 
2014), Luật đã thêm vào một số quy định, đáng kể là nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền” 
(Khoản 1) cũng như các trách nhiệm của những tổ chức và cá nhân phát thải (Điểm b). 

Điều 73 (thay thế Điều 86, Luật BVMT 2014) thêm vào các quy định về rác thải nhựa, phòng 
ngừa ô nhiễm nhựa đại dương. Cụ thể có 2 điểm quan trọng trong Luật về quản lý chất thải rắn 
(Điều 79): 

› 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: người dân không phải chi trả cho dịch vụ thu gom, vận chuyển 
và xử lý các loại rác này nếu đã phân loại theo quy định, để khuyến khích việc phân loại 
rác thải tại hộ gia đình. 

› Các loại rác thải sinh hoạt phải được phân loại tại nguồn để cải thiện hiệu quả quản lý, 
cùng với việc thay đổi cơ chế thu phí thu gom đối với hộ gia đình dựa trên khối lượng chất 
thải, đóng góp vào việc đẩy mạnh phân loại và giảm thiểu chất thải sinh hoạt tại nguồn. 

Những quy định mới trong Luật liên quan đến chất thải rắn khá đáng kể. Trước hết, vì những 
quy định này đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Chúng phù hợp với xu hướng phát triển bền vững, kinh 
nghiệm quốc tế và tạo hành lang pháp lý hiệu quả. Luật nói chung yêu cầu 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 
trả tiền". 

Hiện nay, ở Việt Nam, hầu hết rác thải sinh hoạt chưa được phân loại/ tách riêng tại nguồn, mà 
được thu gom và vận chuyển đến các bãi chôn lấp hoặc khu xử lý. Việc phân loại rác thải sinh hoạt 
theo quy định tại Điều 75 của Luật sửa đổi (gồm 3 loại cơ bản: chất thải rắn có thể tái sử dụng 
và tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải sinh hoạt 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 tại các thành phố 
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lớn với mật độ dân số cao. Phân tách chất thải tại nguồn (hộ gia đình hoặc các đơn vị phát thải 
tương tự, ví dụ như nhà hàng) sẽ giúp tăng khả năng tái chế và tái sử dụng; giảm chi phí xử lý 
chất thải và nâng cao hiệu quả quản lý môi trường. Việc giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân 
địa phương quyết định phân loại cụ thể đối với chất thải sinh hoạt tùy theo điều kiện kinh tế - xã 
hội của từng địa phương cũng rất hợp lý. 

Đồng thời, Luật BVMT sửa đổi (2020) cũng đưa ra cách tiếp cận mới (Điều 54 và 55) về mở rộng 
trách nhiệm của nhà sản xuất.  

HIỆN TRẠNG: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ THỊ TRƯỜNG TÁI CHẾ RÁC 
THẢI BAO BÌ NHỰA TẠI VIỆT NAM 

Bốn đặc điểm quan trọng cụ thể hóa bối cảnh Việt Nam: 

1. Bao bì tái chế có giá trị cao (high-value recyclable packaging) đã được tách khỏi 
rác thải sinh hoạt ở một mức độ hạn chế nhất định, và được chuyển đến hệ thống tái chế 
(recycling systems). Việc tách riêng loại rác thải có giá trị cao này thường không chính thức, 
và chuỗi giá trị (value chain) theo sau đó phụ thuộc vào sự vận hành ổn định của thị trường.  

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

3. Bao bì có giá trị thấp (low-value packaging) và không thể tái chế (VD: tất cả các loại 
vật liệu dẻo như màng, bao gói và vật liệu hỗn hợp) hầu hết được thải bỏ và thu gom 
cùng với các loại rác sinh hoạt khác. Cho đến nay, không có hoạt động phân loại và tái 
chế rác tái chế có giá trị thấp một cách hệ thống. Tùy thuộc vào hệ thống thu gom và xử lý 
phổ biến tại địa phương, tất cả lượng rác này được đưa vào các bãi chôn lấp, hoặc bị xả thải 
vào môi trường với khả năng rõ ràng và tiềm ẩn cho việc thất thoát vào các hệ sinh thái biển. 
Năng lực của các phương án xử lý phù hợp thông qua các bãi chôn lấp hợp vệ sinh còn hạn 
chế trên toàn quốc. 

4. Thực trạng quản lý chất thải bao bì ở Việt Nam khá đa dạng, đáng chú ý nhất là sự 
khác biệt giữa khu vực thành thị và nông thôn: trong khi ở một số khu vực thành thị, công 
tác phân loại và thu gom chất thải được thực hiện với hiệu quả cao, một số khu vực nông 
thôn thậm chí không có bất kỳ hình thức thu gom chất thải nào, dẫn đến việc đổ rác bất hợp 
pháp và đốt lộ thiên. Quá trình chuyển đổi sang quản lý chất thải một cách bền vững đòi hỏi 
cách tiếp cận đủ linh hoạt để cân nhắc tất cả các khác biệt này, và hướng các khoản đầu tư và 
hành động phù hợp với nhu cầu của từng khu vực. 

TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT NHƯ MỘT CÔNG CỤ ĐỂ CẢI 
THIỆN QUẢN LÝ CHẤT THẢI  
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Nhu cầu cải thiện việc 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, chẳng 
hạn như Luật BVMT sửa đổi năm 2020 hiện đã quy định một hệ thống EPR bắt buộc.  

EPR là một cách tiếp cận chính sách môi trường dựa trên việc quy định nghĩa vụ của các nhà sản 
xuất trong việc chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm - không chỉ trong giai đoạn sử dụng (ví dụ 
thông qua việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nhất định) mà còn trong giai đoạn khi 
sản phẩm của họ và bao bì đã trở thành chất thải. Các cơ chế EPR ngày càng được công nhận trên 
toàn cầu là cách tiếp cận chính sách hiệu quả để khắc phục việc quản lý chất thải không đầy đủ, 
và hạn chế xả rác ra môi trường (xem Hình 2).  

 
Hình 2: Nguồn: Việc áp dụng cơ chế EPR cho bao bì lan rộng tại các nước trên thế giới từ 

năm 2000 đến năm 2018 [EPI (2018) in WATKINS & GIONFRA (2019)] 

Kinh nghiệm sâu rộng về các chương trình EPR cho các loại chất thải khác nhau, bao gồm cả chất 
thải bao bì, lần đầu tiên được giới thiệu ở 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 các hệ thống quản lý chất thải kết 
hợp 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 để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang quản lý chất thải bền vững và 
kinh tế tuần hoàn bằng cách thúc đẩy các chương trình EPR, trong đó có Việt Nam. Vì không có 
cơ chế nào “vừa vặn” vớt tất cả các bối cảnh, các hệ thống đã vận hành cho thấy các điểm khác 
biệt đáng chú ý như: một số hệ thống chỉ bao gồm một loại vật liệu hoặc sản phẩm nhất định (VD: 
chai PET); một số là cơ chế tự nguyện, một số khác (đặc biệt ở Châu Âu) là bắt buộc. Do đó, Hình 
2 không thể minh hoạ tính hiệu quả tương ứng của các hệ thống EPR đang được triển khai thực 
hiện, mà chỉ ra rằng các khái niệm EPR - như một chính sách nhằm hạn chế hiệu quả những hậu 
quả tiêu cực của việc quản lý chất thải yếu kém – đã nhận được sự quan tâm rõ ràng trong những 
năm qua.  

Do các hệ thống EPR khá phức tạp và liên quan đến rất nhiều bên thuộc khu vực công và tư ở tất 
cả các giai đoạn của chuỗi giá trị, việc thiết lập thể chế và quy định của hệ thống (cấu trúc hệ 
thống) phù hợp là rất quan trọng cho việc vận hành thường nhật và thành công lâu dài của hệ 
thống. Dựa trên cấu trúc này, việc vận hành hệ thống có thể được chi tiết hóa. Để đảm bảo sự 
tham gia của tất cả các bên liên quan và sự tuân thủ, việc giám sát và thực thi hợp lý sẽ giúp hoàn 
thiện hệ thống. Do đó, ba chủ đề sau sẽ quyết định các bước hành động tiếp theo trong việc triển 
khai một hệ thống EPR có hiệu quả: 

Có hiệu lực (bắt buộc và tự nguyện) Đang triển khai Khung pháp lý EPR 
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1. Cấu trúc hệ thống (system architecture) để xác định việc sắp đặt thể chế và quy định 
tổng thể 

2. Chi tiết về vận hành hệ thống (system operationalisation) phác thảo việc quản lý 
thực tế các loại chất thải được quy định trong hệ thống EPR, để đạt được các mục tiêu 
mong muốn, chẳng hạn như tăng cường thu gom, tái chế chất thải và giảm thiểu xả rác 

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

PHÁT TRIỂN MỘT CƠ CHẾ EPR ĐƯỢC TÙY CHỈNH THEO BỐI CẢNH VIỆT NAM 

Dựa trên những phân tích đã được thực hiện, cấu trúc hệ thống cho cơ chế EPR được đề xuất như 
sau:  

è Cơ chế EPR bắt buộc (mandatory EPR scheme) 
Cung cấp cơ sở tài chính vững vàng cho việc thu gom, phân loại và tái chế bao bì quy mô lớn, 
điều này rất quan trọng để tạo ra đủ các lợi ích về mặt kinh tế dọc theo chuỗi giá trị 

è Cơ chế EPR áp dụng cho tất cả bao bì tiêu dùng bất kể vật liệu, và một số mặt 
hàng nhựa (không phải bao bì) theo quy định  
Bao gồm tất cả các vật liệu như trên (ví dụ: nhựa, giấy, kim loại, vật liệu tổng hợp) từ các hộ 
gia đình và những nguồn phát thải tương đương (VD: bao bì dịch vụ thường được sử dụng 
tại nhà hàng), để tạo cơ sở tài chính và tổ chức xử lý các sản phẩm quan trọng, và tránh các 
tác động thay thế không mong muốn trong thiết kế bao bì 

è Quản lý chung bởi Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (Quỹ BVMT) và Tổ chức 
Trách nhiệm của Nhà sản xuất (Producers Responsibility Organization - PRO) 
Một cơ chế quản lý chung, thuộc quản lý nhà nước và do PRO do ngành công nghiệp chủ trì, 
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 phí EPR đối với 
bao bì tái chế có giá trị cao (tiền thưởng) và tăng phí EPR (tiền phạt) đối với bao bì tái chế có 
giá trị thấp hoặc không thể tái chế, do các công ty có nghĩa vụ chi trả 

Trong khuôn khổ của cấu trúc này, việc quản lý chất thải trong hệ thống EPR nên được vận hành 
như sau: 

è Bắt buộc việc thu gom riêng biệt các loại chất thải 
thu gom tất cả các bao bì và đồ nhựa có liên quan đến hệ thống, bất kể giá trị thương mại của 
vật liệu, thông qua một hệ thống tách biệt với rác thải sinh hoạt. Việc thu gom riêng biệt này 
có thể được thực hiện thông qua quy định một thùng rác, thùng hoặc túi chứa riêng biệt, và 
là điều kiện tiên quyết quan trọng để đạt được tái chế chất lượng cao - vì có thể tạo ra giá trị 
kinh tế theo quy mô. Tách riêng bao bì khỏi các tạp chất (ví dụ chất thải hữu cơ) tại nguồn là 
rất quan trọng cho các quá trình tiếp theo như phân loại và tái chế. 

è Tập trung vào việc thiết lập cơ sở hạ tầng 
thông qua việc xây dựng các cơ sở phân loại mới và tối ưu hóa các cơ sở hiện có. Các nhà điều 
hành cơ sở phân loại (sorting facility operators) cần phải được đăng ký chính thức. Ngoài ra, 
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năng lực tái chế sẽ phải được mở rộng đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh tầng lớp trung lưu 
hiện đang tăng ở Việt Nam trong khi cơ sở hạ tầng quản lý chất thải hiện tại vẫn còn nhiều 
khiếm khuyết. 

è Quyền sở hữu vật liệu bao bì được thu gom 
Trong giai đoạn đầu, PRO có toàn quyền sở hữu vật liệu và thương mại hóa vật liệu được 
phân loại. Cũng có thể một tổ chức / hiệp hội thứ ba sẽ được thành lập bởi các bên quan tâm, 
đóng vai trò là “người bảo lãnh” các hợp đồng với PRO về việc tiếp quản một số loại vật liệu 
nhất định theo thoả thuận; ngay cả khi giá thực tế thấp hoặc bằng không 

è Tiêu chuẩn tái chế và nguồn tài chính cho các đơn vị tham gia hoạt động quản lý 
chất thải 
Chất thải bao bì (EPR) chỉ được phép tái chế tại các nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn này để 
tăng khả năng tái chế chất lượng cao. Các nhà tái chế hiện tại - những bên chưa đáp ứng các 
tiêu chuẩn này - có thể xin hỗ trợ tài chính từ quỹ dành cho các đơn vị tham gia hoạt động 
quản lý chất thải để nâng cấp thiết bị và quy trình của họ. Một hệ thống EPR vận hành có 
hiệu quả sẽ mang lại nguồn chất thải nhựa có thể tái chế tốt hơn - cả về chất lượng và số 
lượng 

è Mua sắm công  
Để tăng nhu cầu về sản phẩm tái chế và tạo giá trị kinh tế theo quy mô đối với bao bì tái chế 
có giá trị thấp, công tác mua sắm công nên sử dụng các sản phẩm tái chế một cách đồng bộ 
và từ đó thúc đẩy các bên liên quan khác cùng nhau tạo nên quy mô kinh tế, từng bước thiết 
lập thị trường vận hành ổn định cho sản phẩm tái chế 

è Tham gia của khu vực phi chính thức (informal sector) 
thông qua việc tích hợp một đoạn nội dung trong khuôn khổ pháp lý cũng như việc thiết lập 
các động lực kinh tế cho những bên liên quan để thu hút các bộ phận không chính thức của 
lĩnh vực quản lý chất thải tham gia vào hệ thống chính thức. 

Yếu tố thứ ba giúp hoàn thiện hệ thống được khuyến nghị đó là xây dựng một hệ thống giám sát 
và thực thi nghiêm ngặt: các biện pháp kiểm soát và xử phạt là không thể thiếu và sẽ được thực 
hiện bởi các cơ quan chính phủ như Bộ Tài nguyên và Môi trường để đảm bảo sự tuân thủ của tất 
cả các bên. 

Cụ thể, các khuyến nghị sau được đề xuất để đảm bảo việc giám sát và thực thi: 

è Đăng ký các nhà sản xuất, nhập khẩu 
để thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của các công ty đưa bao bì ra thị trường. Dữ liệu cho 
phép đơn vị chịu trách nhiệm đăng ký xác định các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu, thực hiện 
báo cáo dữ liệu, theo dõi và giám sát hoạt động của chương trình EPR và các công ty có nghĩa 
vụ. Tất cả các nhà sản xuất và nhập khẩu có nghĩa vụ theo quy định phải đăng ký. 

 

è Đăng ký các đơn vị quản lý chất thải 
để tạo sự minh bạch và xây dựng cơ sở đáng tin cậy hơn cho việc lựa chọn và cung cấp tài 
chính cho các giải pháp quản lý chất thải được công nhận, và giám sát chi tiêu của PRO. Việc 
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đăng ký là bắt buộc đối với các bên thực hiện nhiệm vụ quản lý chất thải (thu gom, phân loại, 
thu hồi) 

è Giám sát và kiểm tra thường xuyên và có hiệu lực 
chủ yếu thông qua đánh giá tại chỗ và xác minh lưu lượng bao bì và đồ nhựa có liên quan đến 
hệ thống để xác nhận dòng tiền của phí EPR từ các công ty có nghĩa vụ, cuối cùng là các đơn 
vị tham gia hoạt động quản lý chất thải. Do Việt Nam nhập khẩu chất thải đáng kể từ các 
nước khác, điều đặc biệt quan trọng là phải đảm bảo rằng các khoản thanh toán chỉ được 
thực hiện để xử lý chất thải sinh hoạt phát sinh trong nội địa 

è Cơ chế báo cáo đơn giản 
trong đó các báo cáo có thể được gửi trực tuyến để cho phép tất cả các đơn vị tham gia hoạt 
động quản lý chất thải tham gia vào hệ thống, bao gồm cả việc tích hợp khu vực phi chính 
thức 

è Các tiêu chuẩn được tích hợp vào khung pháp lý  
giúp hợp thức các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và phúc lợi xã hội được áp dụng cho các 
công việc vận hành trong hệ thống EPR  

PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH 

Mục tiêu của phân tích chi phí - lợi ích (cost befenit analysis - CBA) cho thực tiễn quản lý chất 
thải hiện tại của Việt Nam so với kịch bản thực hiện EPR là làm nổi bật những lợi ích tiềm năng 
về kinh tế và môi trường. CBA đã được áp dụng phổ biến trong quản lý chất thải, để đánh giá một 
hệ thống xử lý cụ thể trước khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định cuối cùng về hệ thống 
xử lý đó. Nghiên cứu này phân tích sự khác biệt giữa hiện trạng và sự ra đời của một hệ thống 
EPR vận hành hiệu quả, và được mô tả theo trình tự lộ trình của bao bì theo thứ tự giai đoạn từ 
phát sinh đến phân loại, thu gom, tổng hợp đến tái chế và thải bỏ, chuyển đổi, và kết thúc với các 
quá trình đi kèm, như giáo dục. Trọng tâm của phân tích là những thành tựu do tái chế nâng cao 
mang lại, có thể thông qua việc thu gom riêng biệt đồ tái chế bất kỳ từ hộ gia đình. Phân tích này 
tập trung vào các thay đổi / kết quả hoạt động từ một hệ thống EPR vận hành hiệu quả. 

Bảng 1: Tác động của việc thay đổi từ hiện trạng sang hệ thống EPR vận hành hiệu quả 

 Hiện trạng Hệ thống Trách nhiệm mở rộng của Nhà sản xuất 
(EPR) 

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

Bắt buộc phân loại bao bì và mặt hàng nhựa được bao gồm trong hệ 
thống ra khỏi chất thải sinh hoạt từ các hộ gia đình (hoặc các nguồn 
tương đương)  

(+) tăng cường khả năng tái chế (ví dụ: nhờ vào phế liệu ít nhiễm tạp chất 
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 

Thu gom, 
tách 

Thu gom chất thải sinh 
hoạt do chính quyền 
(địa phương) quản lý 

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 
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 Hiện trạng Hệ thống Trách nhiệm mở rộng của Nhà sản xuất 
(EPR) 

riêng, 
phân loại 

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)  

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 có thể đòi hỏi ít kinh phí hơn cho cùng một 
lượng chất thải)  

Việc chỉ phân loại phần 
có giá trị cao trong chất 
thải sinh hoạt đang 
được đẩy mạnh 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 yêu 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 (Capital Expenditure – CAPEX – 
investments)  

(+) điều kiện làm việc được quy định rõ hơn (ví dụ: bảo hiểm chăm sóc 
sức khoẻ, an toàn lao động cho lực lượng thu gom rác thải)  

(+) tạo ra giá trị trong nước cao hơn, do có nhiều cơ hội việc làm hơn  

(-) 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 tuỳ thuộc vào việc tích hợp bao trùm khu vực phi chính thức được 
xây dựng   

(-) giảm hàm lượng giá trị trong hệ thống chính thức đến khi quá trình 
chuyển đổi hoàn tất  

(-) thêm kinh phí để vận hành các nhà máy phân loại sao cho hiệu quả  

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 gia địa phương và xuất 
khẩu  

(+) lĩnh vực tái chế của Việt Nam trở nên cạnh tranh hơn trên thị 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  

(-) việc chuyển đổi các vật liệu mà theo quan điểm kinh tế là sẽ không khả 
thi sẽ được trợ cấp, do vậy làm thay đổi cơ chế thị trường tự do 
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 Hiện trạng Hệ thống Trách nhiệm mở rộng của Nhà sản xuất 
(EPR) 

Gia công Tỷ lệ xuất khẩu sản 
phẩm tái chế cao, phụ 
thuộc nhiều từ 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 bổ sung CAPEX và sự chuyên 
nghiệp hoá trong ngành công nghiệp tái chế, cũng trong bối cảnh quốc tế. 

(+) cán cân thương mại cân bằng hơn/nhập khẩu ít tài nguyên hơn  

(-) sử dụng sản phẩm tái sinh (có thể chất lượng thấp hơn) để thay thế 
vật liệu nguyên sinh, có khả năng 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 sản phẩm tái sinh (có thể chất lượng thấp hơn) để thay thế 
vật liệu nguyên sinh, có khả năng 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  

 

Không khuyến khích 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  

 (+) chi phí ngoại biên thấp hơn (thông qua giảm thiệt hai 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 chi phí EPR được cụ thể hoá, ví dụ: giá cao hơn đối với người tiêu 
dùng tại điểm bán 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CƠ CHẾ EPR ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM 

Việc thực hiện đòi hỏi ba bước chính: 

1. Thiết lập khung pháp lý của hệ thống EPR bắt buộc và tăng cường khung thể chế 
để luật được thực thi và có hiệu quả, cần có các thỏa thuận và thảo luận giữa các cơ quan có 
thẩm quyền và khu vực tư nhân. Trong quá trình thực hiện, vai trò của các tổ chức liên quan 
cần được xác định và các nguyên tắc cơ bản về tài chính cần được thống nhất. 

2. Thiết lập một nền tảng tiền-PRO, có tính tự nguyện, tạo cơ sở để phát triển EPR 
bắt buộc. Thiết lập tạm thời một PRO tự nguyện. Thông qua đó, các công ty và tổ chức tự 
nguyện hợp tác và thương lượng với các nhà hoạch định chính sách về việc thiết lập hệ thống 
bắt buộc liên quan đến nền tảng tổ chức và quy định cũng như cơ chế kiểm soát. Hơn nữa, 
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việc này cho phép tất cả các bên có được kinh nghiệm trực tiếp về vận hành hệ thống EPR, 
tạo điều kiện cho vận hành hệ thống EPR bắt buộc về sau. 

3. Xác định cơ chế cải tiến và tối ưu hóa liên tục, bắt đầu sau khi hệ thống EPR bắt buộc 
được kích hoạt. Sau khi có EPR bắt buộc, các bước phải được thực hiện để đảm bảo hệ thống 
EPR liên tục được tối ưu hóa và phát triển thích nghi với bối cảnh thay đổi. 

Các lĩnh vực được mô tả chi tiết và được chia thành các bước với khung thời gian tương ứng trong 
các bảng kế hoạch thực hiện được đề xuất sau đây: 

Bảng 2: Các bước đề xuất để thiết lập khung pháp lý của 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 - bao gồm doanh 
nghiệp vừa và nhỏ và các 
tập đoàn đa quốc gia) 

Chia sẻ thông tin  

Đảm bảo sự hiểu biết 
của tất cả các bên liên 
quan (tập trung vào 
khu vực tư nhân và 
các nhà điều hành 
quản lý chất thải) có 
sự thống nhất với các 
đề xuất cho hệ thống 
EPR, cùng các cơ chế 
và chủ thể trong hệ 
thống. 

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 cấp trung ương và 
địa phương 

Đảm bảo sự hiểu biết 
của các bên liên quan 
trong khối quản lý 
nhà nước (MONRE 
và các đơn vị liên 
quan khác) có sự 
thống thống nhất với 
các đề xuất về hệ 
thống EPR, các cơ chế 
và chủ thể trong hệ 
thống, nhấn mạnh 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 hợp 
pháp hoá việc thực 
hiện hệ thống EPR 
trong khuôn khổ 
pháp lý  

MoNRE/ các cơ 
quan Chính phủ 
khác, phối hợp 
với chủ thể do 
khối tư nhân khởi 
xướng  

Trong vòng 1 
năm cho đến 
12/2021 (sau khi 
nâng cao nhận 
thức) 
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Bước Mục tiêu Hoạt động Chỉ tiêu Đối tượng Khung thời 
gian 

4 Chuẩn bị áp 
dụng khung 
pháp lý  

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

Cố định thời hạn phù 
hợp 

Vụ Pháp chế, các 
đơn vị có thẩm 
quyền cấp trung 
ương, phối hợp 
với chủ thể do 
khối 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 

Cơ quan Chính phủ 
chuẩn bị cho EPR bắt 
đầu thực thi và có 
hiệu lực  

MoNRE phối hợp 
với chủ thể do 
khối 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  

- Các loại nhựa và bao 
bì được áp dụng trong 
hệ thống EPR 

- Các mục 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.  

MoNRE hợp 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 

Điều phối song song với 
các luật định khác, để 
tránh việc nhân đôi, 
trùng lặp thuế, phí của 
các công ty có nghĩa vụ  

Hài hoà với các luật định 
hiện hành có khả năng 
làm suy yếu những quy 
định của EPR  

Sử dụng luật hiện hành 
để cấp phép/đăng ký  

Điều chỉnh/thiết lập các 
quy định 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 
định khác  

MoNRE và các bộ 
có liên quan  

Trong vòng 3 
năm cho đến 
12/2023 (song 
song với bước 
6) 
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Bước Mục tiêu Hoạt động Chỉ tiêu Đối tượng Khung thời 
gian 

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 và có hành động 
phù hợp  

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

Trong vòng 3 
năm 

Cho đến 
12/2023  

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  

Các 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 phí EPR) cho PRO – do vậy, PRO sẽ đại diện cho những công ty 
này tổ chức và tài trợ chung cho tất cả các hoạt động thu hồi và xử lý chất thải. Vì vậy, PRO là 
yếu tố quan trọng nhất trong việc thiết lập và vận hành hệ thống EPR. Do vai trò như 
là đơn vị vận hành hệ thống (system operator), PRO cũng được coi là đơn vị vận hành. Xem phụ 
lục 9.6 trong báo cáo chi tiết 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 loại, 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 phân loại và thu 
gom riêng biệt các loại chất thải 

› 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  
› 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  
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Việc thiết lập PRO cũng có những khác nhau giữa các quốc gia, tương tự như việc 
thiết lập hệ thống EPR. Các nhiệm vụ của PRO có thể hoàn thành được thông qua những 
phương án khác nhau. 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 của cơ chế EPR 
chỉ có thể 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. 

Bảng 3: 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.)  

Đảm bảo sự thống 
nhất trong các 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  

Đảm bảo sự thống 
nhất trong các 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 2)  

WWF (điều 
phối) cùng với 
các chủ 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/ IUCN và 
PRO Việt Nam 
cùng với chủ sở 
hữu thương 
hiệu và các hiệp 
hội liên quan 

Trong vòng 1 
năm cho đến 
12/2021 (song 
song với bước 
3) 
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Bước Mục tiêu Hoạt động Chỉ tiêu Đối tượng Khung 
thời gian 

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

Trang bị 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 khởi 
xướng trong 
khối công 
nghiệp tư nhân 
(các bên tiên 
phong trong 
thiết lập PRO tự 
nguyện) 

Trong vòng 3 
năm  

cho đến 
12/2023 (sau 
bước 4) 

6 Quảng bá và 
tăng cường 
nền tảng 
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 khởi 
xướng trong 
khối công 
nghiệp tư nhân 
(các bên tiên 
phong trong 
thiết lập 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 2). 

Các chủ thể khởi 
xướng trong 
khối công 
nghiệp tư nhân 
(các bên tiên 
phong trong 
thiết lập 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 (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 
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Bước Mục tiêu Hoạt động Chỉ tiêu Đối tượng Khung 
thời gian 

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: 

- 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 trốn đóng 
phí hoặc báo cáo sai lệch 

- các giải pháp để xác minh 
dòng chất thải  

- nâng cao nhận thức  
- tích hợp khu vực phi 

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

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

Tiền PRO cùng 
với các đối tác 
của chuỗi cung 
ứng  

Trong vòng 3 
năm cho đến 
12/2023 

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  

 
Bảng 4: 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  

- Thực hiện các biện pháp 
kiểm soát 

- Báo cáo thường xuyên  
- Nâng cao nhận thức 

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 các biện pháp 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 

Trong vòng 5 
năm cho đến 
12/2025 (sau 
khi khuôn khổ 
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thể sử dụng các 
bên thứ ba  

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 
nội bộ  

Tối ưu hoá cơ chế kiểm soát 
từ 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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WWF là một trong những tổ chức bảo tồn độc lập uy tín và lớn nhất thể giới, với 
hơn 5 triệu người ủng hộ và một mạng lưới toàn cầu hoạt động ở hơn 100 quốc 
gia và vùng lãnh thổ. 

Sứ mệnh của WWF là ngăn chặn sự xuống cấp của môi trường tự nhiên trên Trái 
Đất và xây dựng một tương lai ở đấy con người sống hài hoà với thiên nhiên, bằng 
cách bảo tồn đa dạng sinh học của thế giới, đảm bảo việc sử dụng bền vững các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên tái tạo, và thúc đảy giảm thiểu ô nhiễm và tiêu dùng 
lãng phí. 

© 2020 

© Biểu tượng Panda năm 1986 của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên – 
WWF (tên cũ là Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới) 

® “WWF” là thương hiệu đã được đăng ký của WWF. WWF, Avenue du Mont-
Bland, 1196 Gland, Thụy Sỹ. Tel. +41 22 364 9111. Fax. +41 22 364 0332. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vietnam.panda.org 


