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MARPOL Công ước Quốc tế về Ngăn ngừa Ô nhiễm do Tàu gây ra  

MOC Bộ Xây dựng 

MOF Bộ Tài chính 

MOH Bộ Y tế 

MOIT Bộ Công Thương 

MONRE Bộ Tài nguyên và Môi trường 

PRO Liên minh Tái chế Bao bì 

UN  Liên hợp quốc  
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Tóm tắt 

 

Ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh và sau này là cấm vận của Hoa Kỳ, năm 1986 với chương 

trình cải cách kinh tế - xã hội toàn diện (được gọi là Đổi Mới), Việt Nam đã trở thành một trong 

những quốc gia tăng trưởng và phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới. Tổng sản phẩm quốc 

nội (GDP) đã tăng mười bảy lần (17) trong khi dân số tăng 1,5 lần trong giai đoạn từ 1985 

đến 2018. Chất thải sinh hoạt gia tăng nhanh hơn năng lực quản lý và cơ cở hạ tầng của địa 

phương. Áp lực thêm gia tăng từ dòng rác và phế liệu nhập khẩu, Việt Nam đang rất vất vả để giải 

quyết cả nguồn rác nhựa trong nước và quốc tế. Việt Nam bị nêu tên là một trong bốn quốc gia 

gây ô nhiễm nhựa đại dương nhiều nhất do quản lý thiếu hiệu quả dẫn đến rò rỉ rác thải nhựa 

ra môi trường . 

Mặc dù các chính sách và luật pháp quốc gia cũng như các thể chế thực thi tương ứng đã có 

để kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển, tuy nhiên không có bất kỳ chính sách 

và quy định hiện hành nào giải quyết cụ thể ô nhiễm nhựa đại dương ở Việt Nam. Trên thực 

tế, khối phi chính thức đang đóng vai trò quan trọng trong thu gom và tái chế nhựa nhưng 

chưa được pháp luật công nhận. Những thách thức của khung pháp lý và thực thi hiện tại 

được thảo luận trong báo cáo này. 
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1 Bối cảnh quốc gia 

Nhìn một cách tổng thể pháp luật và chính sách liên quan đến quản lý rác thải nhựa đại dương 

cho thấy hệ thống pháp lý chưa coi chất thải nhựa là mối đe dọa đáng kể dù mức độ rò rỉ lớn 

của chúng ra môi trường. Chất thải nhựa được quản lý như các loại chất thải rắn khác mà 

thẩm quyền quản lý bị phân tán cho nhiều cơ quan chức năng. Hệ quả là sự thiếu vắng một 

cơ sở dữ liệu đáng tin cậy và có khả năng đối chiếu sẵn sàng cho sử dụng giữa các cơ quan 

quản lý gây khó khăn cho bất kỳ can thiệp dựa trên bằng chứng nào. Thêm nữa, ở Việt Nam, 

các luật chỉ đưa ra khuôn khổ chung trong khi các quy định hướng dẫn được ban hành bởi 

các cơ quan chính phủ và các bộ đóng vai trò quyết định trong việc thực thi. 

Ở trong nước, tiêu dùng tăng tỷ lệ thuận với mức tăng GDP bình quân đầu người, gấp sáu 

lần sau Đổi Mới ở một quốc gia với gần 100 triệu dân đã tạo ra áp lực rất lớn cho hoạt động 

quản lý chất thải rắn.1 Việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp trong 

giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1986, với chính sách đóng cửa và Nhà nước kiểm soát hoàn 

toàn thị trường cũng như hoạt động phân phối, sang mở cửa cho đầu tư nước ngoài và tự do 

hóa thương mại, đã dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ về sự tiện lợi và sẵn có của hàng hóa 

tại Việt Nam. 2 Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, tiêu dùng hàng hoá bùng nổ mạnh mẽ tại Việt 

Nam sau thời gian dài không tiếp cận được với những hàng hoá này. Cơ sở hạ tầng và năng 

lực quản lý địa phương không thể theo kịp với tốc độ phát sinh chất thải ngày càng tăng, gấp 

đôi chỉ trong chưa đầy 15 năm.3 Ô nhiễm chất thải rắn đang trở thành một trong những vấn 

đề môi trường nghiêm trọng nhất ở Việt Nam, kéo theo sự gia tăng hành động phản đối và 

chặn đường của người dân địa phương sống gần những bãi chôn lấp.4 

Tuy nhiên, hệ thống quản lý và quản trị chất thải đã không thích ứng kịp thời với những thay 

đổi kinh tế - xã hội. Là một trong số ít các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới, nguyên tắc 

“người gây ô nhiễm phải trả tiền” và thị trường dịch vụ tự do chỉ áp dụng thông qua cơ chế 

phí cực thấp là không phù hợp cho sự tham gia của khối tư nhân (xem Mục 5.2). Thêm nữa, 

ít nhất 80% chi phí quản lý chất thải sinh hoạt được hỗ trợ bởi Chính phủ (GoV).5 Sự thiếu 

hụt tài chính trong đầu tư cho quản lý chất thải rắn là một trong những thách thức chủ yếu 

của việc tổ chức quản lý chất thải rắn sinh hoạt cũng như thực hiện và đảm bảo thực thi các 

                                                 
1 GDP bình quân đầu người tăng từ US$423 năm 1986 lên US$2.567 vào năm 2018. World Bank (2019) GDP per 
capita (current US$) - Vietnam. Xem tại https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=VN 
(truy cập ngày 30 tháng 03 năm 2020); Đổi Mới (nghĩa đen là “tạo sự thay đổi”) được Đảng Cộng sản Việt Nam 
nêu ra tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng vào tháng 12 năm 1986. Đây là chương trình cải cách 
kinh tế xã hội toàn diện nhằm kết hợp kinh tế kế hoạch hoá tập trung với ưu thế thị trường tự do, công nhận và 
khuyến khích sự tham gia của kinh tế tư nhân trong sự mở cửa thị trường và hội nhập với nền kinh tế thế giới. 
2 Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vietnam economy overview. 
Xem tại  
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/TheSocialistRepublicOfVietnam/AboutVietnam/AboutVietnam
Detail?categoryId=10000103&articleId=10000554 (truy cập ngày 18 tháng 02 năm 2020); Hansen, A. (2017). 
Consuming doi moi: Development and middle class consumption in Vietnam. Journal of Social Sciences and 
Humanities 3(2):171-186. 
3 Van Den Berg, K. và Duong, T.C. (2018). Solid and industrial hazardous waste management assessment. 
International Bank for Reconstruction and Development and The World Bank.  
4 Bộ Tài nguyên và Môi trường. (2015). Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 – 2015; Lê Quân 
(ngày 24 Tháng 12 năm 2019). Xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn lại bị người dân chặn lần thứ 6. Xem tại  
https://thanhnien.vn/thoi-su/xe-cho-rac-vao-bai-rac-nam-son-lai-bi-nguoi-dan-chan-lan-thu-6-1163066.html (truy 
cập ngày 13 tháng 03 năm 2020).  
5 Van Den Berg, K. và Duong, T.C. (2018). Solid and industrial hazardous waste management assessment. 
International Bank for Reconstruction and Development and The World Bank. 

 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=VN
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/TheSocialistRepublicOfVietnam/AboutVietnam/AboutVietnamDetail?categoryId=10000103&articleId=10000554
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/TheSocialistRepublicOfVietnam/AboutVietnam/AboutVietnamDetail?categoryId=10000103&articleId=10000554
https://thanhnien.vn/thoi-su/xe-cho-rac-vao-bai-rac-nam-son-lai-bi-nguoi-dan-chan-lan-thu-6-1163066.html
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quy định bảo vệ môi trường có liên quan ở các cấp địa phương. Hiện có khoảng 15-16% tổng 

lượng chất thải rắn ở khu vực thành thị và khoảng 45-60% ở khu vực nông thôn không được 

thu gom.6 Rác thải nhựa có thể chiếm tới 10% tổng lượng rác thải phát sinh mỗi ngày tại 

Thành phố Hồ Chí Minh.7 

Với mạng lưới hàng ngàn Đồng Nát (người thu gom rác), chất thải có thể tái chế được thu 

gom trực tiếp từ các hộ gia đình, thùng rác hoặc bãi chôn lấp và sau đó được tái chế một 

phần tại các làng nghề (xem Mục 5.3).8 Một nền kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải rắn 

đã được hình thành bởi khối phi chính thức, tạo ra cơ hội sinh kế và là phần bù cho hoạt động 

của khối chính thức - mà không cần đến bất kỳ trợ cấp nào.9 Tuy nhiên, sự rò rỉ và ô nhiễm 

của vòng tuần hoàn này là đáng kể, đặc biệt là ở các làng nghề.10 Làng nghề cũng được biết 

đến như những trung tâm “rửa” chất thải nhựa bất hợp pháp được nhập khẩu vào Việt Nam.11 

Ở khía cạnh khác, ngành nhựa - ngành công nghiệp tăng trưởng cao thứ hai tại Việt Nam với 

doanh thu 15,6 tỷ USD năm 2018 - phải nhập khẩu tới 85% nguyên liệu nhựa vì nguồn cung 

trong nước không đáp ứng nhu cầu sản xuất về tính đồng nhất về chất lượng và số lượng.12 

Điều này tạo ra một nghịch lý về nhu cầu nhập khẩu cho sản xuất trong khi nguồn cung nội 

địa không sẵn sàng cho sử dụng do việc phân loại tại nguồn chưa phù hợp. Tốc độ tăng 

trưởng của ngành dường như quan hệ mật thiết với lượng nguyên liệu nhập khẩu. Từ năm 

2013 đến 2017, ngành nhựa Việt Nam nhập khẩu nhựa tái chế ở mức trung bình 91.400 tấn/ 

năm, đưa Việt Nam đứng thứ tư trong số 10 nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN).13  Sau khi lệnh cấm nhập khẩu chất thải từ nước ngoài của Trung Quốc có hiệu lực 

                                                 
6 Thông báo của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường (268a/TB-VPCP, ngày 31 Tháng 08 năm 
2016). 
7 Bộ Tài nguyên và Môi trường (2018). Chương 2: Chất thải rắn, Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 
2017 Chuyên đề “Quản lý chất thải. Hà Nội. 
8 Chỉ riêng ở Hà Nội có ít nhất 10.000 Đồng Nát. Nguyễn Thái Huyền, Nguyễn Thị Hải Yến và Lê Thị Thảo Trang 
(2019). Cấu trúc không gian, quá trình hình thành và vận hành mạng lưới các cơ sở thu mua phế liệu tại Hà Nội. 
Hội thảo khoa học “Sự năng động tại các không gian thu gom và tái chế rác tự phát ở Việt Nam: tương lai nào cho 
nền kinh tế tuần hoàn và tăng cường trách nhiệm xã hội?” ngày 12 Tháng 12 năm 2019. Hà Nội; “Làng nghề” trong 
báo cáo này được hiểu là tập thể nhóm cùng sản xuất và kinh doanh một loại sản phẩm cụ thể bằng phương thức 
thủ công hoặc tiểu thủ công nghiệp ở quy mô làng xã mà tên gọi của sản phẩm này thường gắn liền với tên gọi 
của làng đã sản xuất ra chúng. 
9 Boucher, J., Billard, G., Simeone, E. và Sousa, J. (2020). The marine plastic footprint. Gland, Switzerland: 
IUCN. viii+69 pp. Thuật ngữ về Kinh tế tuần hoàn được định nghĩa ở trang 6. Tình trạng “không chính thức” trong 
báo cáo này đề cập đến các cá nhân, nhóm hoặc thực thể tham gia tự phát vào việc thu gom và tái chế chất thải 
có thể tái chế nhằm theo đuổi lợi ích trước tiên, không phải bản chất mục tiêu là thu gom và tái chế chất thải. Tình 
trạng không chính thức cũng hàm ý cho việc chưa đăng ký, không có tổ chức, hoặc có đăng ký hoạt động hợp 
pháp nhưng sử dụng lao động không đăng ký và không hợp đồng. 
10 Bộ Tài nguyên và Môi trường (2018). Chương 2: Chất thải rắn, Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 
2017 Chuyên đề “Quản lý chất thải. Hà Nội. 
11 Đức Sỹ (ngày 9 Tháng 01 năm 2018). Rác nhập khẩu ồ ạt về làng tái chế nhựa Minh Khai ở Văn Lâm. Xem tại 
http://hungyentv.vn/moi-truong/rac-nhap-khau-o-at-ve-lang-tai-che-nhua-minh-khai-o-van-lam (truy cập ngày 18 
Tháng 03 2020); Tuấn Nguyễn (ngày 9 Tháng 07 năm 2018). Làng tỷ phú nhờ... rác. Xem tại 
https://www.google.com/amp/s/www.tienphong.vn/kinh-te/lang-ty-phu-nho-rac-1297879.amp.tpo (truy cập ngày 
18 Tháng 03 năm 2020). 
12 Hiệp hội Nhựa Việt Nam. Tổng quan ngành nhựa Việt Nam. Xem tại http://vpas.vn/gioi-thieu/tong-quan-
nganh.html (truy cập ngày 1 Tháng 03 năm 2019); Vietnam Industry Research and Consultancy (2018), Vietnam 
Plastics Comprehensive Report Q2/2018. 
13 Xuân Long, Trần Vũ Nghi và Lê Thanh (ngày 3 Tháng 04 năm 2019). Siết chặt nhập nguồn phế thải nhựa vô tội 
vạ. Xem tại https://tuoitre.vn/siet-chat-nhap-nguon-phe-thai-nhua-vo-toi-va-20190403074535505.htm (truy cập 
ngày 12 Tháng 12 năm 2019). 

 

http://hungyentv.vn/moi-truong/rac-nhap-khau-o-at-ve-lang-tai-che-nhua-minh-khai-o-van-lam
https://www.google.com/amp/s/www.tienphong.vn/kinh-te/lang-ty-phu-nho-rac-1297879.amp.tpo
http://vpas.vn/gioi-thieu/tong-quan-nganh.html
http://vpas.vn/gioi-thieu/tong-quan-nganh.html
https://tuoitre.vn/siet-chat-nhap-nguon-phe-thai-nhua-vo-toi-va-20190403074535505.htm


3 
 

vào đầu năm 2018, Việt Nam trở thành nước nhập khẩu chất thải nhựa lớn thứ hai thế giới.14  

Trong khi Chính phủ đang phải vất vả để quản lý chất thải trong nước của chính mình, thì 

dòng chất thải nhựa quốc tế này chắc chắn góp phần vào tỷ lệ chất thải chưa được quản lý 

và rò rỉ ra môi trường. Việt Nam bị nêu tên là một trong bốn quốc gia gây ô nhiễm đại dương 

với rác thải nhựa nhiều nhất thế giới do sự quản lý thiếu hiệu quả của mình.15 

2 Nghĩa vụ quốc tế 

Việt Nam với phần đất liền hình chữ “S” và 3.260 km đường bờ biển đã tạo thành một quốc 

gia có hai phần là biển và một phần là đất liền với hơn một triệu km2 vùng đặc quyền kinh tế. 

Theo nguyên tắc “đất thống trị biển”, Việt Nam đã phê chuẩn hàng loạt các công ước quốc tế 

liên quan đến biển và các hoạt động trên biển.  

Bảng 1: Các Công ước quốc tế có liên quan đến ô nhiễm nhựa được Việt Nam phê chuẩn 

Công ước Phê chuẩn Nội luật hoá việc thực thi 

UNCLOS 25/07/1994 ● Luật Biển Việt Nam 

MARPOL 29/05/1991 

● Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Các Hệ 

Thống Ngăn Ngừa Ô Nhiễm Biển Của Tàu 

● Luật Bảo vệ Môi trường 

● Bộ luật Hàng Hải Việt Nam 

Basel 

Convention 

13/03/1995 

(gia nhập) 
● Luật Bảo vệ Môi trường 

International 

Watercourses 

Convention 

19/05/2014 

(gia nhập) 
● Luật Tài nguyên nước 

UN Fish Stock 

Agreement 

18/12/2018 

(gia nhập) 
● Luật Thuỷ sản 

Đáng lưu ý là Việt Nam đã ký Hiệp định Hợp tác Phát triển Bền vững Lưu vực sông Mê Công 

(Hiệp định Mê Công năm 1995) vào ngày 5 tháng 4 năm 1995.16 Ủy hội sông Mê Công được 

thành lập theo thỏa thuận này là tổ chức Liên chính phủ duy nhất làm việc trực tiếp cùng với 

Chính phủ Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam cùng quản lý việc chia sẻ các nguồn nước 

và sự phát triển bền vững của sông Mê Công.17 Là quốc gia hạ lưu cuối cùng, Việt Nam đang 

rất vất vả đối phó với không chỉ tình trạng thiếu nước mà còn vấn đề ô nhiễm nhựa đe dọa 

hàng chục triệu người sống ở đồng bằng sông Cửu Long - trung tâm nông nghiệp lớn nhất 

chiếm 32% tổng giá trị gia tăng nông nghiệp quốc gia và 41% GDP theo số liệu năm 2011 của 

                                                 
14 Hook, L. và Reed, J. (25 October 2018). Why the world’s recycling system stopped working. Xem tại  
https://www.ft.com/content/360e2524-d71a-11e8-a854-33d6f82e62f8 (truy cập ngày 18 Tháng 05 năm 2019). 
15 Jambeck, J. et al. (2015). Plastic waste inputs from land into ocean. Science 347:768-771. 
16 Sông Mê Công (còn được gọi là sông Lan Thương) dài 4.800 kilômét chảy từ Cao nguyên Tây Tạng qua 
Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia vào hệ thống phức hợp vùng hạ lưu đồng bằng sông Cửu Long của Việt 
Nam trước khi đổ ra Biển Đông; Bộ Ngoại giao Việt Nam (2015). Tổng Quan Hệ Thống Điều Ước Quốc Tế Liên 
Quan Đến Quản Trị Nguồn Nước Và Những Vấn Đề Đặt Ra Trong Quá Trình Hội Nhập Quốc Tế. 
17 Để biết thêm thông tin, xem trang web của Uỷ Hội sông Mê Công. Xem tại http://www.mrcmekong.org (truy cập 
ngày 13 Tháng 03 năm 2020).  

 

https://www.ft.com/content/360e2524-d71a-11e8-a854-33d6f82e62f8
http://www.mrcmekong.org/
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cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.18 Sông Mê Công là một trong 10 hệ thống sông hàng đầu 

thế giới đưa 93% tổng số rác thải nhựa ra đại dương.19 Tuy nhiên, việc chia sẻ tài nguyên 

nước và kiểm soát chất thải xuyên biên giới vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt khi Trung 

Quốc và Myanmar - hai nước thượng nguồn - không phải là thành viên của Hiệp định và do 

đó không có bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hiệp định Mê Công. Dù vậy, Hiệp định Mê Công là thỏa 

thuận khu vực duy nhất có liên quan đến ô nhiễm nhựa đại dương được Việt Nam phê chuẩn. 

3 Thể chế và quy trình có liên quan 

Do sự đa dạng trong phân loại chất thải rắn (bao gồm cả nhựa), có ít nhất sáu Bộ trực tiếp 

tham gia quản lý chất thải và được thực hiện bởi ba cấp chính quyền địa phương, gồm cấp 

tỉnh, huyện và xã. Sự chồng chéo và xung đột giữa các hướng dẫn ở cấp bộ kết hợp với bối 

cảnh kinh tế xã hội từng địa phương dẫn đến sự hạn chế trong việc thực thi các chính sách 

và pháp luật. Để giải quyết tình trạng này, đầu năm 2019, Chính phủ đã yêu cầu tái cấu trúc 

hệ thống quản lý chất thải rắn bằng cách giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) 

làm đầu mối thống nhất quản lý nhà nước.20  Tuy nhiên, việc chuyển đổi này đang trong quá 

trình thực hiện vì cần thời gian cho sửa đổi khung pháp lý về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của tất cả các Bộ liên quan và sắp xếp lại các nguồn nhân lực tương ứng. 

Về mặt luật pháp, Việt Nam không có bất kỳ sự quan tâm đặc biệt nào đối với nhựa trừ một 

số quy định đối với túi ni lông từ năm 2010 (xem Mục 4.2). Khung pháp lý không hướng đến 

cách tiếp cận theo vòng đời đối với nhựa mà chủ yếu tập trung vào sản xuất, nhập khẩu phế 

liệu cho sản xuất và quản lý chất thải. Trong từng giai đoạn, các cơ quan chính có liên quan 

được mô tả trong Hình 1 bên dưới cho giai đoạn sản xuất và Hình 2 cho giai đoạn quản lý 

chất thải. 

  

                                                 
18 The World Bank (2016). Transforming Vietnamese Agriculture: Gaining More from Less. Vietnam Development 
Report. Washington, D.C. World Bank. 
19 Schmidt, C., Krauth, T. và Wagner, S. (2017). Export of Plastic Debris by Rivers into the Sea. Environmental 
Science and Technology 51(21):12246-12253. 
20 Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 01 Năm 2019 (09/NQ-CP, ngày 3 Tháng 02 năm 2019). 
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Hình 1: Các cơ quan có liên quan chính trong giai đoạn sản xuất nhựa 

 

Kiểm soát phế liệu nhựa từ thị trường quốc tế là vấn đề gây tranh cãi và thách thức nhất đối 

với Chính phủ do sự phức tạp về chủng loại và khả năng tái chế của chúng, và sự cân bằng 

giữa nhu cầu sản xuất nội địa và việc kiểm soát khối lượng lớn phế liệu và rác thải từ thị 

trường quốc tế (xem Mục 4.4 và Mục 5.4). Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa 

chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng có thể tái 

sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác. Trong khi MONRE coi phế liệu là 

chất thải có thể được tái sử dụng, Bộ Công Thương (MOIT) và các nhà sản xuất lại coi nó là 

nguyên liệu đầu vào.21 Vì vậy, MONRE yêu cầu phế liệu nhựa nhập khẩu phải đáp ứng các 

quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu.22 Giấy xác nhận đủ 

điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải được 

MONRE cấp. 23 Tuy nhiên hoạt động nhập khẩu được thực hiện và giám sát bởi Tổng cục Hải 

quan Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính (MOF) thông qua các thủ tục hải quan. 

 
  

                                                 
21 Phế liệu là một loại chất thải theo định nghĩa của chất thải và phế liệu. Cụ thể, Chất thải là vật chất được thải ra 
từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác trong khi Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân 
loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm 
nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác. Luật Bảo vệ Môi trường (55/2014/QH13, ngày 23 Tháng 06 năm 
2014). Điều 3; Phế liệu được coi là nguyên liệu đầu vào và được thống kê trong cùng mục dữ liệu chất dẻo nguyên 
liệu bao gồm cả nhựa nguyên sinh và nhựa phế liệu của Hải quan và Hiệp hội Nhựa Việt Nam. 
22 Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Môi Trường Đối Với Phế Liệu Nhựa Nhập Khẩu Làm Nguyên Liệu Sản 
Xuất (QCVN 32:2018/BTNMT, ngày 14 Tháng 09 năm 2018). 
23 Ibid.; Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Quy Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hành 
Luật Bảo Vệ Môi Trường (40/2019/ND-CP, 13 Tháng 05 2019). Mục 28-34 Điều 3.  
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Hình 2: Các cơ quan có liên quan trong giai đoạn quản lý chất thải rắn 

  

Sự phân tán của các quy định và thẩm quyền của các cơ quan quản lý tương ứng ở cấp quốc 

gia đã tạo ra sự đa dạng trong thực thi ở cấp địa phương, cũng như không gian cho sự tham 

gia và phát triển của khối phi chính thức trong quản lý chất thải rắn ở Việt Nam. Đồ hoạ thông 

tin trong Hình 3 dưới đây mô tả sự tồn tại đồng thời của cả mạng lưới chính thức và không 

chính thức trong chuỗi giá trị nhựa tại Việt Nam. 24  Mạng lưới không chính thức tham gia vào 

hầu hết tất cả các giai đoạn của vòng đời nhựa từ thu gom rác, phân loại, vận chuyển, tái chế, 

sản xuất và thương mại. Một mạng lưới gồm hàng ngàn người nhặt rác, thu mua lưu động, 

thu gom phế liệu (thường được biết đến với tên gọi “Đồng Nát” trong tiếng Việt) đi thu gom 

và/ hoặc mua lại rác nhựa có thể tái chế từ các hộ gia đình và các nguồn khác như văn phòng, 

nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, công trình xây dựng, sau đó được tập hợp lại 

tại các điểm thu mua phế liệu (thường được biết đến với tên gọi “Bãi phế liệu” trong tiếng 

Việt) trước khi được vận chuyển một phần đến tái chế ở các làng nghề. 25 Các làng nghề tái 

chế đóng vai trò quan trọng trong việc khép kín chu trình vòng đời của nhựa. Các mạng lưới 

không chính thức gồm Đồng Nát - Bãi phế liệu - Làng nghề đã tạo ra một nền kinh tế tuần 

hoàn cho nhựa, nhưng mới chỉ ở góc độ tái chế thấp cấp, trong khi mạng lưới chính thức giải 

quyết vấn đề rác thải nhựa từ góc độ tuyến tính. Tuy nhiên, bên cạnh các vấn đề lao động và 

ô nhiễm môi trường, vòng tuần hoàn này chỉ vận hành với rác thải có giá trị (xem Mục 5.3). 

  

                                                 
24 Boucher, J., Billard, G., Simeone, E. và Sousa, J. (2020). The marine plastic footprint. Gland, Switzerland: 
IUCN. viii+69 pp. Thuật ngữ Chuỗi giá trị nhựa được định nghĩa ở trang 6. 
25 Ước tính có khoảng 10.000 Đồng Nát hoạt động tại riêng Hà Nội. Nguyễn Thái Huyền, Nguyễn Thị Hải Yến và 
Lê Thị Thảo Trang (2019). Cấu trúc không gian, quá trình hình thành và vận hành mạng lưới các cơ sở thu mua 
phế liệu tại Hà Nội. Hội thảo khoa học “Sự năng động tại các không gian thu gom và tái chế rác tự phát ở Việt 
Nam: tương lai nào cho nền kinh tế tuần hoàn và tăng cường trách nhiệm xã hội?” ngày 12 Tháng 12 năm 2019. 
Hà Nội. 
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Hình 3: Mô hình kinh tế “lai” trong quản lý vòng đời của nhựa ở Việt Nam 

 

4 Khung pháp luật  

4.1 Tổng quan chiến lược và luật pháp  

Các chiến lược và luật pháp ở Việt Nam đưa ra các khuôn khổ và định hướng chung cần có 

hướng dẫn thêm từ các cơ quan chính phủ và Bộ ngành để thực hiện thông qua việc ban 

hành các quy định chi tiết cách thức thực hiện. Càng nhiều cơ quan tham gia quản lý chất 

thải rắn thì càng nhiều các quy định hướng dẫn được ban hành, từ đó tạo ra một hệ thống 

luật pháp phức tạp với các quy định xung đột và chồng chéo (xem Mục 5.1). Thể chế phân 

tán dẫn đến sự thiếu vắng cách tiếp cận tổng thể trong quản lý chất thải rắn, bao gồm nhựa, 

kết hợp cả các vấn đề trong nước và nhập khẩu, theo đó thẩm quyền và trách nhiệm của các 

bên được phân định rõ ràng. Phân tích các quy định pháp luật và việc thực thi các quy định 

này cho thấy một bức tranh thú vị về sự song hành của khuôn khổ pháp lý và khuôn khổ thực 

tế (de facto) trong quản lý vòng đời nhựa ở Việt Nam. 

Việc quản lý theo vòng đời không được lồng ghép trong hệ thống pháp luật, ngay cả trong Kế 

hoạch Hành động Quốc gia về Quản lý Rác thải Nhựa Đại dương vừa được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt vào ngày 4 tháng 12 năm 2019. Các biện pháp chủ yếu tập trung vào quản lý 

cuối nguồn thông qua tự nguyện không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các 

khu du lịch, làm sạch bãi biển và tăng cường quản lý chất thải nhựa trong các hoạt động trên 

biển và khu vực ven biển.26 Chính sách Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất (EPR) được 

đề xuất trong bản dự thảo tháng 4 năm 2019 vốn kết nối mật thiết với cách tiếp cận theo vòng 

đời cuối cùng đã không được xem xét ưu tiên đưa vào Kế hoạch hành động quốc gia được 

phê duyệt. Mặc dù MONRE đã ký Biên bản ghi nhớ với Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam 

(PRO Việt Nam) nhằm hợp tác phát triển các kế hoạch EPR cho ngành bao bì và với Dow 

Chemical Việt Nam, Tập đoàn SCG và Unilever Việt Nam thiết lập quan hệ Hợp tác Công – 

Tư hướng tới xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải nhựa. 27 EPR cho ngành bao 

                                                 
26 Quyết Định Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Hành Động Quốc Gia Về Quản Lý Rác Thải Nhựa Đại Dương Đến 
Năm 2030 (1746/QD-TTg, 4 Tháng 12 2019). 
27 Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam được thành lập vào tháng 6 năm 2019 dưới dạng một doanh nghiệp xã hội 
với Ban Cố vấn đến từ 12 thành viên sáng lập bao gồm: La Vie, Nestlé Việt Nam, Suntory PepsiCo Việt Nam, 
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3Contact	to	Phuong.nature@gmail.com for	further	information.e  Policy

X
u
ấ

t
k

h
ẩ

u



8 
 

bì, bao gồm bao bì nhựa, cũng được đề cập trong dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi. 

Thay vì là một phản hồi mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam với việc xếp hạng là một trong 

những quốc gia có nhiều rác nhựa thải ra đại dương nhất thế giới, Kế hoạch Hành động Quốc 

gia một lần nữa thể hiện rõ sự hợp tác lỏng lẻo và sự phân tán trong quản lý giữa các bộ 

ngành có liên quan, hoặc thậm chí giữa các đơn vị, phòng ban trong cùng một Bộ. 

4.2 Giai đoạn sản xuất 

Giống như các ngành công nghiệp khác, các nhà sản xuất nhựa được yêu cầu phải tiến hành 

Đánh giá tác động môi trường (EIA) hoặc đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (EIA đơn 

giản) cho việc sản xuất của mình dựa trên công suất, tổng lượng nước thải hoặc khí thải phát 

sinh, hoặc loại nguyên liệu được sử dụng (nhựa nguyên sinh hoặc phế liệu).28 Trong một số 

trường hợp, bên cạnh EIA, các nhà sản xuất còn cần phải vượt qua quy trình kiểm tra và 

được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (quản lý hậu thẩm định EIA) để đảm 

bảo năng lực môi trường thực sự trước khi chính thức hoạt động. Không có tiêu chuẩn bắt 

buộc đối với các sản phẩm công nghiệp liên quan đến nhựa ngoại trừ Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm do Bộ 

Y tế (MOH) ban hành nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.29 Các nhà sản xuất nhựa 

có thể tự công bố hợp chuẩn cho sản phẩm của mình bằng cách nộp hồ sơ cho tổ chức đánh 

giá sự phù hợp đã đăng ký cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn để được chứng nhận 

trước khi bán sản phẩm vào thị trường. Không có quy định nào về tỷ lệ nhựa tái chế bắt buộc 

sử dụng trong các sản phẩm mới. 

 

Việc sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường có thể nhận được một số ưu đãi và hỗ 

trợ từ Chính phủ. Các hỗ trợ này bao gồm (i) ưu đãi vay vốn đầu tư từ Quỹ Bảo vệ Môi trường 

Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc các tổ chức tín dụng khác; 30 (ii) ưu đãi thuế 

thu nhập doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới (thuế suất 10% trong 15 năm hoặc 

miễn thuế 04 năm, được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo); (iii) miễn hoặc 

giảm 50% thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường hoặc sản phẩm từ 

hoạt động tái chế, xử lý chất thải.31 Chi phí thực tế của doanh nghiệp trong việc quảng bá các 

sản phẩm sinh thái, nâng cao nhận thức hoặc hỗ trợ phân loại rác thải tại các nguồn, cung 

cấp các dụng cụ cho thu gom chất thải, v.v được tính vào chi phí được khấu trừ khi xác định 

thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.32 Những ưu đãi này cũng được áp dụng cho một 

                                                 
Coca-Cola Việt Nam, NutiFood, TH Group, Tetra Pak Việt Nam, FrieslandCampina, URC Việt Nam, Liên hiệp 
Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), Annam Group, và Far Eastern Polytex (Việt 
Nam). 
28 Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Quy Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hành Luật 
Bảo Vệ Môi Trường (40/2019/ND-CP, ngày 13 Tháng 05 năm 2019). Phụ lục II (đưa ra các ngưỡng áp dụng EIA, 
Kế hoạch bảo vệ môi trường và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường). 
29 Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Vệ Sinh Đối Với Bao Bì, Dụng Cụ Bằng Nhựa Tổng Hợp Tiếp Xúc 
Trực Tiếp Với Thực Phẩm (QCVN 12-1:2011/BYT, ngày 30 Tháng 08 năm 2011). 
30 Thông tư Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt 
Nam (03/2017/TT-BTNMT, ngày 21 Tháng 03 năm 2017). 
31 Thông Tư Quy Định Miễn, Giảm Thuế Xuất Khẩu Đối Với Sản Phẩm Thân Thiện Với Môi Trường; Sản Phẩm Từ 
Hoạt Động Tái Chế, Xử Lý Chất Thải Quy Định Tại Nghị Định 19/2015/NĐ-CP Hướng Dẫn Luật Bảo Vệ Môi Trường 
(128/2016/TT-BTC, 09 Tháng 8 năm 2016); Thông Tư Quy Định Trình Tự, Thủ Tục, Chứng Nhận Nhãn Sinh Thái 
Cho Sản Phẩm Thân Thiện Với Môi Trường (41/2013/TT-BTNMT, 02 Tháng 12 năm 2013). Sản phẩm thân thiện 
với môi trường là sản phẩm được chứng nhận Nhãn Xanh Việt Nam. 
32 Thông Tư Hướng Dẫn Chính Sách Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Đối Với Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường Quy 
Định Tại Nghị Định Số 19/2015/NĐ-CP Ngày 14 Tháng 02 năm 2015 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Thi Hành 
Một Số Điều Của Luật Bảo Vệ Môi Trường (212/2015/TT-BTC, ngày 31 Tháng 12 năm 2015), 
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số công nghệ sản xuất hoặc sản xuất một số loại sản phẩm polyme nhất định trong danh mục 

công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao như polyme sinh học có khả năng tự phân hủy, 

polyme siêu hấp thụ nước, vật liệu polyme tổ hợp. Đây là nhóm được khuyến khích theo Luật 

về Công nghệ cao.33 Nhà sản xuất được chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao sẽ nhận 

được ưu đãi cao nhất về sử dụng đất và thuế.34 

Các nhà sản xuất túi ni lông phải nộp thuế bảo vệ môi trường ở mức 50.000 VND/ kg (khoảng 

2,2 US$), đây là mức thuế cao nhất được quy định trong Luật Thuế Bảo vệ Môi trường.35  Túi 

ni lông đáp ứng các tiêu chí thân thiện với môi trường được MONRE công nhận sẽ không 

phải chịu thuế này. 36 Đáng lưu ý rằng những tiêu chí túi ni lông thân thiện với môi trường này 

không thực sự thân thiện với môi trường trên thực tế bởi chúng không phân huỷ sinh học 

hoàn toàn mà chỉ phân rã thành những mảnh nhỏ trong môi trường. Bao bì đóng gói sẵn hàng 

hóa hoặc túi ni lông không đáy dạng chữ T cũng không thuộc đối tượng chịu thuế theo định 

nghĩa của túi ni lông thuộc diện chịu thuế.37 

4.3 Giai đoạn bán lẻ và tiêu dùng  

Hiện không có quy định nào về bán lẻ các sản phẩm nhựa hoặc cấm sử dụng các sản phẩm 

nhựa dùng một lần. Người tiêu dùng có trách nhiệm tự phân loại rác sau khi sử dụng như một 

phần yêu cầu của việc quản lý chất thải.38 Việc vi phạm phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn 

theo quy định sẽ bị phạt ở mức từ 15 đến 20 triệu VND.39  Nhựa không nằm trong danh sách 

các sản phẩm thải bỏ phải thu hồi – cơ chế EPR hiện hành ở Việt Nam – theo quy định của 

Thủ tướng Chính phủ.40 

                                                 
33 Quyết Định Phê Duyệt Danh Mục Công Nghệ Cao Được Ưu Tiên Đầu Tư Phát Triển Và Danh Mục Sản Phẩm 
Công Nghệ Cao Được Khuyến Khích Phát Triển (66/2014/QĐ-TTg; 25 Tháng 11 năm 2014). Danh mục số 49 và 
50 Phụ lục I và Số 102 Phụ lục II.  
34 Quyết Định Quy Định Tiêu Chí Xác Định Doanh Nghiệp Công Nghệ Cao (19/2015/QĐ-TTg, 15 Tháng 6 năm 
2015). Văn Bản Hợp Nhất Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Ưu Đãi Đầu Tư Quy Định Tại Luật Đầu Tư Và Nghị 
Định 118/2015/NĐ-CP Hướng Dẫn Luật Đầu Tư (34/VBHN-BTC, 26 Tháng 6 năm 2019). Cụ thể, thuế thu nhập 
doanh nghiệp ở mức 10% trong 15 năm hoặc miễn thuế 04 năm, được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm 
tiếp theo; miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định, miễn hoặc giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tuỳ 
theo địa điểm đầu tư, tổng vốn đầu tư và số lượng lao động tuyển dụng. 
35 Luật Thuế Bảo vệ Môi trường (57/2010/QH12, ngày 15 Tháng 11 năm 2010); Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ 
môi trường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành (579/2018/UBTVQH14, 26 Tháng 09 năm 2018). Nghị Quyết 
Về Biểu Thuế Bảo Vệ Môi Trường Do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Ban Hành (579/2018/UBTVQH14, 26 Tháng 
9 năm 2018). 
36 Túi ni lông thân thiện với môi trường phải có độ dày một lớp màng lớn hơn 30 µm, kích thước nhỏ nhất lớn hơn 
20 cm hoặc có khả năng phân hủy sinh học tối thiểu 60% trong thời gian không quá hai năm; hàm lượng các kim 
loại nặng không vượt quá mức tối đa cho phép; và đơn vị sản xuất phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường. Thông Tư Quy Định Tiêu Chí, Trình Tự, Thủ Tục Công Nhận Túi Ni Lông Thân Thiện 
Với Môi Trường (07/2012/TT-BTNMT, ngày 04 Tháng 07 năm 2012). Điều 8 
37 Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, có đáy 
túi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) được làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene 
resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn 
hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
Nghị Định Sửa Đổi Khoản 3 Điều 2 Nghị Định 67/2011/NĐ-CP Hướng Dẫn Luật Thuế Bảo Vệ Môi Trường 
(69/2012/NĐ-CP, ngày 14 Tháng 09 năm 2012). Điều 1. 
38 Nghị Định Về Quản Lý Chất Thải Và Phế Liệu (38/2015/ND-CP, 24 Tháng 4 năm 2015). Điều 15 
39 Nghị Định Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường (155/2016/ND-CP, 

18 Tháng 11 năm 2016). Điều 20.4. 
40 Quyết Định Quy Định Về Thu Hồi, Xử Lý Sản Phẩm Thải Bỏ (16/2015/QD-TTg, ngày 22 Tháng 05 năm 2015). 
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Ngư dân bị cấm vứt bỏ ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên, trừ trường hợp bất khả kháng.41 

Hành vi vứt bỏ trái phép ngư cụ hoặc không đánh dấu hoặc đánh dấu ngư cụ không đúng quy 

định sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 5 triệu VND.42 Đáng chú ý, việc sử dụng vật liệu gây ô nhiễm môi 

trường làm cơ sở vật chất nuôi trồng thủy sản sẽ bị phạt với mức phạt từ 10 đến 20 triệu 

VND.43 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quang Ninh đang xây dựng Quy chuẩn 

kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản – quy định 

đầu tiên về vấn đề này tại Việt Nam – để quản lý việc sử dụng polystyrene. Điều này có nghĩa 

là việc sử dụng polystyrene trong nuôi trồng thủy sản – rác thải chủ yếu được tìm thấy trong 

chiến dịch làm sạch do IUCN tổ chức tại Hạ Long – có thể được coi là vi phạm nếu chúng 

không được quản lý đúng cách.44 

4.4 Giai đoạn thương mại, vận chuyển và nhập khẩu 

Là phế liệu, nhựa được quản lý dựa trên nguồn gốc của chúng. Hiện không có quy định nào 

đối với phế liệu nhựa trong nước nhưng có một số quy định dành cho phế liệu nhựa nhập 

khẩu. Chính phủ Việt Nam cho phép nhập khẩu bảy loại phế liệu nhựa làm nguyên liệu sản 

xuất miễn là chúng đáp ứng các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.45 Sử dụng phế 

liệu nhập khẩu cần phải có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu 

phế liệu do MONRE cấp, báo cáo EIA được phê duyệt và xác nhận hoàn thành công trình 

bảo vệ môi trường, hoặc giấy phép xử lý chất thải nguy hại, trong đó có nội dung sử dụng 

phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ký quỹ bảo đảm phế liệu 

nhập khẩu từ 15% đến 20% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu dựa trên khối lượng nhập 

khẩu.46 Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, khối lượng phế liệu nhựa nhập khẩu không được vượt 

quá 80% công suất sản xuất thiết kế và việc nhập khẩu phế liệu chỉ để sơ chế (như làm hạt 

nhựa tái chế) và bán lại phế liệu sẽ bị cấm. 47 

4.5 Giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm (bao gồm tái chế, quản lý chất thải và làm 
sạch)  

Cả hai quy trình EIA và hậu thẩm định EIA đều áp dụng cho các cơ sở xử lý và tái chế chất 

thải.48 Chủ sở hữu cơ sở tái chế và xử lý chất thải phải có hệ thống quản lý môi trường theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001.49 Đầu tư vào tái chế và quản lý chất thải rắn được coi 

là hoạt động bảo vệ môi trường. Do đó, cũng nhận được các ưu đãi và hỗ trợ tương tự như 

                                                 
41 Luật Thuỷ sản (18/2017/QH14, ngày 21 Tháng 11 năm 2017). Điều 7. 
42 Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thủy Sản (42/2019/ND-CP, ngày 16 Tháng 
05 năm 2019). Khoản 2 Điều 27. 
43 Ibid. Điều 17. 
44 IUCN (2017). Rapid survey on the use of polystyrene in floating farms in Cat Ba archipelago, Hai Phong, 
September 7-8, 2016. 
45 Bảy loại phế liệu nhựa bao gồm: phế liệu và mẩu vụn của nhựa polyethylene (PE) (Mã HS là 3915.10.10 và 
3915.10.90); phế liệu và mẩu vụn của nhựa polystyrene (PS) (Mã HS là 3915.20.10 và 3915.20.90); phế liệu và 
mẩu vụn của nhựa polyvinyl chloride (PVC) (Mã HS là 3915.30.10 và 3915.30.90) và phế liệu và mẩu vụn từ nhựa 
khác (Mã HS là 3915.90.00). Quyết Định Về Danh Mục Phế Liệu Được Phép Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Làm 
Nguyên Liệu Sản Xuất (73/2014/QĐ-TTg, ngày 19 Tháng 12 năm 2014). Phụ lục (Mục số 4-10); Quy Chuẩn Kỹ 
Thuật Quốc Gia Về Môi Trường Đối Với Phế Liệu Nhựa Nhập Khẩu Làm Nguyên Liệu Sản Xuất (QCVN 
32:2018/BTNMT, ngày 14 Tháng 09 năm 2018). 
46 Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Quy Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hành Luật 
Bảo Vệ Môi Trường (40/2019/ND-CP, ngày 13 Tháng 05 năm 2019). Mục 31 Điều 3.  
47 Ibid. Mục 29 Điều 3. 
48 Ibid. Phục lục II. 
49 Ibid. Mục 18 Điều 2 và Phụ lục (Mục I)(Phụ lục II(a)). 
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sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường đã đề cập ở Mục 4.2. Đầu tư dự án phát 

điện sử dụng chất thải rắn được hỗ trợ bởi cơ chế giá mua điện cao hơn so với các nguồn 

năng lượng khác.50 

Việc quản lý chất thải rắn (bao gồm cả nhựa) bị phân tán do sự phân loại căn cứ theo các 

tiêu chí khác nhau như thể loại, đặc tính, nguồn hoặc địa điểm phát sinh chất thải kết hợp với 

thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan quản lý khác nhau.51 Do sự phân tán này, không 

có quy định pháp lý hay cơ quan có thẩm quyền nào trực tiếp quản lý rác thải nhựa đại dương, 

cũng như không có đơn vị nào chịu trách nhiệm về ô nhiễm nhựa tại Việt Nam. Sáu Bộ trực 

tiếp quản lý chất thải rắn theo khuôn khổ và trình tự thủ tục pháp lý riêng của mình tùy thuộc 

vào việc phân loại chất thải (xem Hình 2). Việc quản lý nhựa theo các phân loại chính được 

trình bày chi tiết dưới đây. 

Là chất thải rắn nguy hại, nhựa được quản lý bởi MONRE ở cấp trung ương và Sở Tài nguyên 

và Môi trường (DONRE) ở cấp địa phương. Một hệ thống đăng ký, giấy phép, mã số phân 

loại và các yêu cầu kỹ thuật tuân theo quy trình quản lý chất thải nguy hại qua từng bước 

phân loại, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển, sơ chế, tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, 

và thu hồi năng lượng. 52 Tuy nhiên, các quy định này chỉ áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp, 

còn chất thải nguy hại được sử dụng bởi các hộ gia đình vẫn được xử lý trong hệ thống chất 

thải sinh hoạt không nguy hại. Tương tự, chất thải y tế sử dụng bởi hộ gia đình cũng đổ vào 

hệ thống chất thải sinh hoạt trong khi chất thải từ bệnh viện và các cơ sở y tế được xử lý như 

chất thải nguy hại trừ chất thải y tế thông thường và chất thải lây nhiễm sau khi xử lý đạt quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN 55:2013/BTNMT) có thể tái chế.53 Bao gói 

thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng cũng là chất thải nguy hại nhưng trách nhiệm áp dụng 

khác nhau phụ thuộc vào người sử dụng. Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp sản xuất cây trồng 

nông, lâm nghiệp tự chịu trách nhiệm cho bao gói mình sử dụng trong khi hộ gia đình/ nông 

dân chỉ chịu trách nhiệm phân loại, cụ thể là bỏ vào các bể chứa do Uỷ ban nhân dân các xã 

xây dựng, người đồng thời chịu trách nhiệm chi trả cho việc vận chuyển và xử lý rác bao bì 

trong các bể này.54 Đối với chất thải công nghiệp không nguy hại/ thông thường, chủ sở hữu 

chất thải có thể ký hợp đồng với các cơ sở xử lý phù hợp, là đơn vị có giấy phép để tái sử 

dụng trong sản xuất, làm vật liệu xây dựng hoặc đồng xử lý chất thải và hàng năm phải báo 

cáo cho DONRE.55 

Là chất thải phát sinh từ các hoạt động trên biển, chất thải nhựa từ tàu được quản lý theo 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, nhưng chỉ áp 

dụng cho các tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên hoặc các tàu từ 400 GT trở lên và 

                                                 
50 Thông Tư Quy Định Về Phát Triển Dự Án Và Hợp Đồng Mua Bán Điện Mẫu Áp Dụng Cho Các Dự Án Phát Điện 
Sử Dụng Chất Thải Rắn (32/2015/TT-BCT, ngày 8 Tháng 10 năm 2015). Giá mua điện đối với các dự án phát điện 
đốt chất thải rắn trực tiếp là 2.114 VND/kWh (tương đương 10,05 UScents/kWh) và đối với các dự án phát điện 
đốt khí thu hồi từ bãi chôn lấp chất thải rắn là 1.532 VND/kWh (tương đương 7,28 UScents/kWh) và có thể được 
điều chỉnh theo biến động của tỷ giá VND/USD.  
51 Nghị Định Về Quản Lý Chất Thải Và Phế Liệu (38/2015/ND-CP, ngày 24 Tháng 04 năm 2015). 
52 Thông Tư Về Quản Lý Chất Thải Nguy Hại (36/2015/TT-BTNMT, ngày 30 Tháng 06 năm 2015). 
53 Thông Tư Liên Tịch Quy Định Về Quản Lý Chất Thải Y Tế (58/2015/TTLT-BYT-BTNMT, 31 December 2015);  
Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Thiết Bị Hấp Chất Thải Y Tế Lây Nhiễm (QCVN 55:2013/BTNMT, 31 
December 2013) 
54 Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Thu Gom, Vận Chuyển Và Xử Lý Bao Gói Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Sau Sử 
Dụng (05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT; 16 May 2016). 
55 Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Quy Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hành Luật 

Bảo Vệ Môi Trường (40/2019/ND-CP, ngày 13 Tháng 5 năm 2019). Mục 13 và 14, Điều 1. 

 



12 
 

các tàu được chứng nhận chở 15 người trở lên tại Việt Nam. 56 Việc tiếp nhận chất thải từ các 

tàu trong vùng nước cảng biển được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ 

thu gom và xử lý chất thải tại địa phương. 57 Tuy nhiên, như trường hợp Cảng Tuần Châu, 

cảng không có trang thiết bị tại cảng phù hợp (cho thu gom và xử lý chất thải) cũng như kế 

hoạch quản lý môi trường được thực hiện để xử lý chất thải từ các tàu và thuyền ở Vịnh Hạ 

Long.58 Việt Nam cần tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng của các Cơ sở Tiếp nhận tại 

Cảng (Port Reception Facilities) để đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo Công 

ước MARPOL.59 

Cuối cùng, là chất thải rắn sinh hoạt, nhựa được quản lý bởi chính quyền địa phương nhưng 

khác nhau giữa đô thị và nông thôn. Bộ Xây dựng (MOC) phụ trách quản lý chất thải ở các 

đô thị, trong khi ở nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) hiện đang 

quản lý chất thải như một phần của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn 

mới. Ở đô thị, dịch vụ rác thải được quản lý ở cấp thành phố trong khi ở nông thôn, chúng 

được quản lý bởi từng xã hoặc từng hộ gia đình.60 Người dân nông thôn được khuyến khích 

chôn lấp hợp vệ sinh các loại rác hữu cơ có thể phân hủy tại khuôn viên các hộ gia đình và 

một số xã thậm chí còn hỗ trợ tài chính cho việc đốt chất thải rắn tại nhà.61 Các doanh nghiệp 

nhà nước như URENCO hay CITENCO và các công ty thành viên thường là đơn vị cung cấp 

dịch vụ quản lý lý chất thải ở khu vực đô thị. Ở nông thôn, các tổ hợp tác (thường được biết 

đến với tên gọi “Hợp tác xã” trong tiếng Việt) là người cung cấp dịch vụ ở cấp xã. Các nhà 

cung ứng dịch vụ này cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ quản lý chất thải rắn bao gồm 

thu gom, vận chuyển và xử lý gồm chôn lấp, lò đốt, làm phân compose, tái chế và sử dụng 

chất thải phát điện. Do chi phí thấp, chôn lấp là phổ biến nhất trên toàn quốc. Chất thải rắn 

sinh hoạt được thu gom chỉ đạt 40-50% ở nông thôn và 85,5% ở các đô thị, trong đó tỷ lệ 

chôn lấp chiếm 77,5%. Tuy nhiên, trong số 660 bãi chôn lấp ở khu vực đô thị chỉ có 31% bãi 

chôn lấp hợp vệ sinh. 62  Ở khu vực nông thôn, MARD đã từng bị Chính phủ lưu ý về hướng 

dẫn quản lý chất thải rắn ở nông thôn của Bộ do lo ngại gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng tại các bãi chôn lấp chất thải rắn phân tán ở quy mô cấp xã. 63 

                                                 
56 Thông Tư Quy Định Về Danh Mục Giấy Chứng Nhận Và Tài Liệu Của Tàu Biển, Tàu Biển Công Vụ, Tàu Ngầm, 
Tàu Lặn, Kho Chứa Nổi, Giàn Di Động Việt Nam (41/2016/TT-BGTVT, ngày 16 Tháng 12 năm 2016). Phụ lục 
I(Phần 2)(Số 7,8,9).  
57 Thông Tư Quy Định Về Quản Lý Thu Gom Và Xử Lý Chất Thải Từ Tàu Thuyền Trong Vùng Nước Cảng Biển 
(41/2017/TT-BGTVT, ngày 14 Tháng 11 năm 2017). 
58 Regis (2016). Ha Long Bay boat waste collection and treatment. Gland, Switzerland: IUCN, 16pp. 
59 Bui, D.H., Tran, Y. và Ngo, K.D. (2019). Waste management from ships at Vietnam seaports. IOP Conference 
Series: Earth and Environmental Science 315(5). 
60 Chu Hồng Châu (ngày 28 Tháng 04 năm 2016). Đề xuất sửa đổi tiêu chí 17 về môi trường. Xem tại 
http://hoinongdan.org.vn/sitepages/news/58/43278/de-xuat-sua-doi-tieu-chi-17-ve-moi-truong (truy cập ngày 1 
Tháng 03 năm 2019). 
61 Thông Tư Hướng Dẫn Triển Khai Một Số Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường Trong Chương Trình Mục Tiêu Quốc 
Gia Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Giai Đoạn 2010 - 2020 (55/2014/TT-BNNPTNT, ngày 31 Tháng 12 năm 2014). 
Điều 7.2; Năm 2017, xã Bế Triều (huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng) đã hỗ trợ 1,6 triệu VND mỗi hộ gia đình để xây 
dựng lò đốt rác tại gia đình để xử lý chất thải sinh hoạt. Ngoc Dung (ngày 30 Tháng 06 năm 2018). Thực hiện 
tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn. Xem tại http://baocaobang.vn/Xay-dung-
nong-thon-moi/Thuc-hien-tieu-chi-moi-truong-trong-xay-dung-nong-thon-moi-con-nhieu-kho-khan/63937.bcb (truy 
cập ngày 1 Tháng 03 năm 2019).  
62 Báo Tài nguyên và d Môi trường (ngày 19 Tháng 03 năm 2019). Hội thảo định hướng phát triển công nghệ xử 
lý chất thải rắn Việt Nam. Xem tại  https://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/dinh-huong-phat-trien-cong-nghe-
xu-ly-chat-thai-ran-viet-nam-1266879.html (truy cập ngày 30 Tháng 05 năm 2019).  
63 Công Văn Về Quản Lý Chất Thải Rắn Khu Vực Nông Thôn Do Văn Phòng Chính Phủ Ban Hành. (3964/VPCP-
KGVX, ngày 02 Tháng 05 năm 2018) 

http://hoinongdan.org.vn/sitepages/news/58/43278/de-xuat-sua-doi-tieu-chi-17-ve-moi-truong
http://baocaobang.vn/Xay-dung-nong-thon-moi/Thuc-hien-tieu-chi-moi-truong-trong-xay-dung-nong-thon-moi-con-nhieu-kho-khan/63937.bcb
http://baocaobang.vn/Xay-dung-nong-thon-moi/Thuc-hien-tieu-chi-moi-truong-trong-xay-dung-nong-thon-moi-con-nhieu-kho-khan/63937.bcb
https://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/dinh-huong-phat-trien-cong-nghe-xu-ly-chat-thai-ran-viet-nam-1266879.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/dinh-huong-phat-trien-cong-nghe-xu-ly-chat-thai-ran-viet-nam-1266879.html
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5 Khoảng trống và thách thức 

5.1 Thách thức trong thực hiện và thực thi các khuôn khổ quản lý chất thải rắn phân 
tán  

Việc quản lý phân tán dẫn đến thiếu vắng một bức tranh toàn cảnh và biện pháp can thiệp 

bao trùm cho các vấn đề của quản lý chất thải rắn ở Việt Nam. Càng nhiều cơ quan tham gia 

quản lý, càng nhiều các quy định khác nhau hướng dẫn về các báo cáo, dữ liệu cần thu thập 

và phương pháp thu thập dữ liệu. Hệ quả là, thiếu vắng nguồn dữ liệu có sẵn đáng tin cậy và 

có thể so sánh giữa các cơ quan chức năng hỗ trợ cho cách tiếp cận toàn diện dựa trên bằng 

chứng trong quản lý chất thải rắn. Thiếu dữ liệu cũng thách thức những nỗ lực nhằm xác định 

hiệu quả của các can thiệp được coi là đòn bẩy để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa đại dương 

mặc dù cam kết chính trị mạnh mẽ. 

Sự chồng chéo và xung đột giữa thẩm quyền và các quy định quản lý là một trong những 

thách thức lớn nhất cho việc thực thi pháp luật. Mặc dù bất kỳ hành vi vi phạm các quy định 

bảo vệ môi trường đều là tội phạm hoặc vi phạm hành chính nhưng việc thực thi còn hạn chế. 

Trong số 53.130 bản án hình sự được công bố trong Trang thông tin điện tử công bố bản án, 

quyết định của Toà án của Tòa án Nhân dân Tối cao, không có tội phạm môi trường nào liên 

quan đến chất thải được ghi nhận (dựa trên số liệu công bố ngày 30/04/2019). Hành vi xả thải 

hoặc đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam trái phép được coi là tội phạm dựa trên khối lượng 

nhất định, đặc tính nguy hại của chất thải có liên quan đến hành vi vi phạm, và sự tái phạm 

được quy định trong Bộ luật Hình sự.64 Cùng hành vi này nhưng với khối lượng ít hơn theo 

từng loại chất thải có thể chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Dựa trên cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính, có bốn cấp thẩm quyền có thể áp dụng các 

biện pháp xử phạt hành chính.65 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân có thẩm quyền đưa ra hình phạt 

cao nhất ở mỗi cấp.66 Nếu mức phạt cao hơn các mức cao nhất này, cấp cao hơn sẽ là cơ 

quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm. Người có thẩm quyền xử phạt sẽ được xác định tại 

các quy định về xử phạt vi phạm hành chính theo từng vi phạm và lĩnh vực cụ thể. Đối với 

cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt 

tiền đối với cá nhân. Do sự đa dạng trong phân loại và thẩm quyền quản lý phân tán, các cơ 

quan hành chính khác nhau có thể áp dụng các mức phạt khác nhau cho cùng một hành vi vi 

phạm. Ví dụ, hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt vào nguồn nước hoặc ra nơi công cộng sẽ bị 

phạt tiền từ 200.000 VND đến 500.000 VND theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế hoặc 3 triệu VND đến 7 triệu VND theo quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.67 Điều này có nghĩa là cùng một hành vi vi phạm có 

                                                 
64 Luật sửa đổi một số điều của Bộ luật Hình sự (12/2017/QH14, ngày 20 Tháng 06 năm 2017). Điều 235 và 239. 
65 Bốn cấp hành chính gồm: cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 
chính tối đa tương ứng là: tiền phạt cao nhất ở cấp xã là 5 triệu VND (khoảng US$225), ở cấp huyện là 50 triệu 
VND (khoảng US$2.225) và ở cấp tỉnh và trung ương là 1 tỷ VND (khoảng US$44.800). Luật Xử Lý Vi Phạm Hành 
Chính (15/2012/QH13, ngày 20 Tháng 06 năm 2012). Chương II. 
66 Chính quyền địa phương ở Việt Nam được tổ chức thành ba cấp: tỉnh, huyện và xã. Chính quyền địa phương 
gồm Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân. Trong đó, Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương là cơ 
quan hành chính nhà nước ở địa phương. Để biết thêm thông tin, xem Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum, 
Thông tấn xã Việt Nam. Current local administration system in Vietnam. Xem tại 
http://vietnamlawmagazine.vn/current-local-administration-system-in-vietnam-6058.html (truy cập ngày 30 tháng 
05 năm 2019). 
67 Nghị Định Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường (155/2016/ND-CP, 
ngày 18 Tháng 11 năm 2016); Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế 
(176/2013/ND-CP, ngày 14 Tháng 11 năm 2013). 

http://vietnamlawmagazine.vn/current-local-administration-system-in-vietnam-6058.html
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thể dẫn đến hai hậu quả pháp lý khác nhau và bị xử lý bởi hai cấp hành chính thẩm quyền 

khác nhau (cấp xã hoặc cấp huyện). Cơ quan hành chính xã, những người trực tiếp phát hiện 

và giải quyết các vi phạm về chất thải, có thể không có đủ thẩm quyền để xử phạt vi phạm 

hành chính, trong khi cơ quan hành chính cấp cao hơn có thể bị “ngập” trong các vi phạm 

phải xử lý theo thẩm quyền. Như trường hợp của Thành phố Hồ Chí Minh với 9 triệu dân, gần 

đây cơ quan quản lý thông báo rộng rãi trên phương tiện truyền thông về việc sẽ áp dụng 

mức phạt 15 đến 20 triệu đồng cho vi phạm không phân loại rác sinh hoạt tại nhà nhưng sớm 

không hiệu quả trên thực tế do thiếu nguồn lực đảm bảo thực thi. 

 

Xác định được hành vi vi phạm và các quy định có thể được áp dụng gây bối rối cho những 

người phải thi hành và chính những người thực thi pháp luật. Chẳng hạn, việc đổ trái phép 

chất thải xây dựng có thể được coi là vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, vi phạm quy 

định về giao thông hoặc vi phạm quy định về xây dựng.68 Vi phạm hành chính nhiều lần hoặc 

tái phạm là căn cứ để áp dụng tình tiết tăng nặng các hình phạt hành chính hoặc lựa chọn áp 

dụng trách nhiệm hình sự hay hành chính. Tuy nhiên Việt Nam chưa có cơ sở dữ liệu quốc 

gia về vi phạm hành chính để theo dõi các hành vi vi phạm có phải là tái phạm hoặc vi phạm 

nhiều lần không. Tất cả những xung đột và lỗ hổng này không chỉ tạo ra sự tuỳ nghi của các 

cơ quan có thẩm quyền trong việc áp dụng hình phạt mà còn tạo điều kiện cho tham nhũng 

một cách hợp pháp trong các cơ quan thực thi, làm suy yếu tính thượng tôn pháp luật và ảnh 

hưởng đến hiệu quả thực thi pháp luật ở Việt Nam. 

5.2 Cơ chế tài chính quản lý chất thải rắn sinh hoạt không bền vững 

Mặc dù được phân loại khác nhau, một số loại chất thải rắn khác như chất thải xây dựng dân 

dụng, rác thải nguy hại của hộ gia đình hoặc rác thải y tế ở một số phòng khám vẫn được đổ 

chung vào hệ thống chất thải rắn sinh hoạt, làm gia tăng áp lực cho hệ thống này. Tài chính 

không bền vững là một trong những thách thức chính trong việc tổ chức kế hoạch quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt và bảo vệ môi trường. Các hộ gia đình và các chủ nguồn thải khác chỉ 

phải trả phí rất thấp và ít nhất 80% chi phí thiếu hụt được hỗ trợ bởi Chính phủ, do đó có thể 

nói rằng nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” chưa được áp dụng phù hợp.69 Như 

vậy, trách nhiệm của chủ nguồn thải không được huy động trong khi chính quyền địa phương 

phải gánh chịu cả chi phí cho hoạt động quản lý chất thải rắn lẫn ô nhiễm. 

Tại Hà Nội, chi phí dịch vụ quản lý chất thải thực tế hiện tại trên mỗi tấn rác thải ước tính là 

39 US$/ tấn trong khi mức giá dịch vụ trung bình thu từ mỗi hộ gia đình chỉ là 9,7 US$/ tấn.70 

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức giá dịch vụ là 6.000 VND (khoảng 0,25 

US$) mỗi người một tháng ở khu vực thành thị (các phường) tức là gấp đôi so với mức giá 

dịch vụ ở khu vực nông thôn (xã, thị trấn), chi phí này chỉ bù đắp được một phần chi phí thu 

gom, vận chuyển và miễn phí xử lý chất thải.71 Giá dịch vụ này thấp hơn 0,5% thu nhập khả 

                                                 
68 Công Văn Hướng Dẫn Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Quản Lý Chất Thải Rắn Xây Dựng Do Bộ Xây Dựng 
Ban Hành. (12/BXD-TTr, ngày 17 Tháng 07 năm 2018). 
69 Van Den Berg, K. và Duong, T.C. (2018). Solid and industrial hazardous waste management assessment. 
International Bank for Reconstruction and Development and The World Bank. 
70 Ibid. Chi phí quản lý chất thải thực tế hiện tại là 24 US$ cho thu gom, 11 US$ cho vận chuyển và 4 US$ cho 
chôn lấp. Mức phí thu được 9,7 US$/tấn được tính từ mức phí trung bình cho mỗi hộ gia đình ở Hà Nội là 26.500 
VND/ hộ/tháng và ước tính 1,46 tấn chất thải phát sinh/hộ gia đình/năm, trong đó bao gồm 172.600 VND/tấn (7,6 
US$/tấn) cho thu gom và 46.030 VND/tấn (2 US$/ tấn) cho vận chuyển. 
71 Quyết Định Về Giá Dịch Vụ Thu Gom, Vận Chuyển Rác Thải Sinh Hoạt; Giá Dịch Vụ Vệ Sinh Môi Trường Đối 
Với Chất Thải Rắn Công Nghiệp Thông Thường Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội. (54/2016/QĐ-UBND, ngày 31 
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dụng trung bình của hộ gia đình, thấp hơn nhiều các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận là 

khoảng từ 1% - 1,5% thu nhập hộ gia đình.72 

Ở khía cạnh khác, để tránh lạm dụng trợ cấp, MOC đưa ra hướng dẫn kỹ thuật để xác định 

suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt mà Ủy ban Nhân dân 

các tỉnh có thể tham khảo để xây dựng giá dịch vụ của mình.73 Giá dịch vụ này cũng là căn 

cứ tham khảo khi đấu thầu công khai tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ. Do sự thiếu hụt tài 

chính, chi phí chôn lấp 4 US$/ tấn là thấp hơn chi phí cần thiết cho các bãi chôn lấp được 

thiết kế hợp vệ sinh và gần với chi phí của bãi rác lộ thiên hơn.74 Những số liệu này giải thích 

sự chiếm ưu thế của các bãi chôn lấp, là lựa chọn ít tốn kém nhất trong hệ thống xử lý chất 

thải nhưng cũng lý giải sự ô nhiễm của các bãi chôn lấp. 

Giá dịch vụ thấp và sự phụ thuộc lớn vào các khoản trợ cấp của Nhà nước khiến cho khu vực 

tư nhân khó có thể tham gia vào một thị trường béo bở với gần 100 triệu dân. Thêm nữa, sự 

phức tạp của hệ thống thu gom chất thải hiện tại gồm các mạng lưới chính thức và không 

chính thức gây khó khăn cho việc tổ chức và tích hợp các hoạt động vận chuyển. Như trường 

hợp của thành phố Hà Nội, giá dịch vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2018 giống như 

phí dịch vụ trước đó từ năm 2016.75 Hệ quả là sự thiếu hụt nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng 

cho hoạt động thu gom và xử lý dẫn đến thất bại trong việc phân loại rác do cơ sở hạ tầng 

thu gom và xử lý hiện có không tương thích với quy trình xử lý chất thải đã được phân loại. 76 

Thiếu hụt này cũng hàm ý cho sự thất bại của các giải pháp làm phân compose, tái chế hay 

phát điện sử dụng chất thải rắn. 

5.3 Vai trò của khối phi chính thức chưa được pháp luật công nhận  

Với cách tiếp cận đôi bên cùng có lợi, khối phi chính thức đã tạo được mối quan hệ cộng sinh 

trong việc chia sẻ gánh nặng quản lý chất thải rắn. Những người thu gom rác chính thức bán 

một phần những rác thải có thể tái chế mà mình thu gom cho khối phi chính thức. Tại Hà Nội, 

khối phi chính thức tự nguyện hỗ trợ cho nhóm thu gom rác chính thức để được tiếp cận các 

nguồn rác thải có thể tái chế trực tiếp từ các hộ gia đình.77 Mạng lưới hơn 4.000 người thu 

gom rác dân lập (được biết đến với tên gọi là “lực lượng thu gom rác dân lập” trong tiếng Việt) 

thuộc 2.141 tổ rác dân lập đăng ký tại 24 quận, thu gom khoảng 70% lượng chất thải rắn đô 

thị ở Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực xung quanh.78 799 “Bãi phế liệu” kết nối với mạng 

                                                 
Tháng 12 năm 2016); Quyết Định Sửa Đổi Quyết Định Số 54/2016/QĐ-UBND Ngày 31/12/2016 của UBND Thành 
Phố. (26/2018/QĐ-UBND, ngày 2 Tháng 11 năm 2018). 
72 Dựa trên giả định khiêm tốn nhất về một hộ gia đình có 4 người và chỉ có một người tạo ra thu nhập và mức 
lương trung bình ở Việt Nam là 4.845.000 VND/tháng, thì mức phí chi trả có thể chấp nhận được ở mức 1%-1,5% 
thu nhập hộ gia đình sẽ xấp xỉ 48.450-72.675 VND/tháng/hộ gia đình.  
73 Quyết Định Công Bố Suất Vốn Đầu Tư Xây Dựng Và Mức Chi Phí Xử Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt (1354/QĐ-
BXD, ngày 29 Tháng 12 năm 2017). 
74 Van Den Berg, K. và Duong, T.C. (2018). Solid and industrial hazardous waste management assessment. 
International Bank for Reconstruction and Development and The World Bank. 
75 Quyết Định Ban Hành Giá Dịch Vụ Thu Gom, Vận Chuyển Rác Thải Sinh Hoạt; Giá Dịch Vụ Vệ Sinh Môi Trường 
Đối Với Chất Thải Rắn Công Nghiệp Thông Thường Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội (54/2016/QĐ-UBND, ngày 
31 Tháng 12 năm 2016); Quyết Định Sửa Đổi Quyết Định Số 54/2016/QĐ-UBND Ngày 31/12/2016 của UBND 
Thành Phố (26/2018/QĐ-UBND, ngày 02 Tháng 11 năm 2018).  
76 Nguyen Leroy, L. M. và Vuong Chi, C. (2016). Solid Waste Typology and Management in Hanoi.  
77 Phỏng vấn khuyết danh (Anonymous) với 02 người thu gom rác chính thức và 10 Đồng Nát ở quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội trong giai đoạn tháng 9 đến tháng 12 năm 2019. 
78 Quyết Định Về Việc Ban Hành Bản Quy Chế Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Lực Lượng Làm Dịch Vụ Thu Gom 
Rác Dân Lập. (5424/1998/QD-UB-QLDT, ngày 15 Tháng 10 năm 1998). “Lực lượng thu gom rác dân lập” hay Tổ 
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lưới hơn 10.000 “Đồng Nát” đã phân tách được khoảng 2.500 tấn phế liệu, tương đương với 

30% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Hà Nội mỗi ngày, cho tái chế.79 

Bằng cách tổ chức linh hoạt, khối phi chính thức đã tạo ra một hệ thống phân loại chất thải 

thực tế (de facto) gồm chất thải có giá trị và chất thải không có giá trị. Trực tiếp chi trả bằng 

tiền mặt kèm theo dịch vụ tiện lợi tại nhà, điều mà không một dịch vụ chính thức nào hiện nay 

có thể cung cấp, khối phi chính thức đã tạo ra ảnh hưởng có ý nghĩa đặc biệt lớn đến hành vi 

phân loại rác thải.80 Mặc dù một số quận ở Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích phân loại 

rác tại nhà nhưng chỉ giới hạn ở quy mô nhỏ do thiếu các trang thiết bị thu gom rác phù hợp. 

Những người thu gom chất thải không chính thức vẫn là nhóm tác nhân hiệu quả nhất trong 

quản lý chất thải nhựa có thể tái chế ở Việt Nam. 

Các mạng lưới phi chính thức cũng tồn tại một số hạn chế như gây ô nhiễm nghiêm trọng, 

“rửa” chất thải nhựa và phế liệu bất hợp pháp, hoặc trốn thuế, đặc biệt là tại các làng nghề 

tái chế. Một số chất thải y tế nguy hại có chứa máu, dịch lỏng, v.v được bán cho các bãi phế 

liệu hoặc làng nghề. Tình trạng này ở một số bệnh viện đã bị truyền thông phát giác. 81 Cân 

đối giữa đầu ra và đầu vào của dòng nguyên liệu ngành nhựa trong quốc gia cho thấy thiếu 

hụt 2,1 triệu tấn đầu vào.82 Ngay cả khi giảm khối lượng chất thải xuống, bảng cân đối vẫn bị 

âm: điều này chỉ có thể được lý giải rằng báo cáo và đăng ký chưa đúng về việc nhập khẩu 

và xuất khẩu phế liệu nhựa và hạt nhựa tái chế cũng như việc ước lượng tỷ lệ phế liệu được 

tái chế trong nước.83 Do mối quan hệ thương mại giữa các khối phi chính thức với nhau và 

trong các thị trường chợ trời và chợ truyền thống, dòng đầu ra - đầu vào có thể không được 

thể hiện trong các sổ sách kế toán. Thêm nữa, nếu các nhà sản xuất đăng ký với tư cách hộ 

kinh doanh cá thể (một dạng doanh nghiệp tư nhân nhỏ do các thành viên hộ gia đình làm 

chủ) sẽ chỉ phải trả thuế khoán dựa theo doanh thu tự kê khai. Có thể thấy, số tiền thuế bảo 

vệ môi trường thu được đối với túi ni lông sản xuất trong nước đã giảm từ 56 tỷ VND năm 

2016 xuống còn 54 tỷ VND năm 2017 bất chấp thực tế việc sử dụng túi ni lông tăng lên ở Việt 

                                                 
rác dân lập phải đăng ký hoạt động với Uỷ ban Nhân dân cấp quận. Tuy nhiên việc đăng ký này chỉ áp dụng đối 
với chủ đường dây thu gom rác dân lập trong khi đó những lao động được thuê để trực tiếp thực hiện việc thu 
gom không có đăng ký hay hợp đồng lao động; Schneider, P., Anh, L. H., Wagner, J., Reichenbach, J. và Hebner, 
A. (2017). Solid waste management in Ho Chi Minh City, Vietnam: Moving towards a circular economy?. 
Sustainability 9(2):286. 
79 Nguyễn Thái Huyền, Nguyễn Thị Hải Yến và Lê Thị Thảo Trang (2019). Cấu trúc không gian, quá trình hình 
thành và vận hành mạng lưới các cơ sở thu mua phế liệu tại Hà Nội. Hội thảo khoa học “Sự năng động tại các 
không gian thu gom và tái chế rác tự phát ở Việt Nam: tương lai nào cho nền kinh tế tuần hoàn và tăng cường 
trách nhiệm xã hội?” ngày 12 Tháng 12 năm 2019. Hà Nội.  
80 Khảo sát ngẫu nhiên 212 hộ gia đình ở 4 quận tại Thành phố Hồ Chí Minh vào Tháng 4 năm 2016 cho thấy 64% 
tổng số hộ được khảo sát phân loại với mục đích là bán phế liệu, ít hơn 1% thay đổi hành vi của mình do hiểu 
được lợi ích từ việc phân loại chất thải rắn tại nguồn hoặc do theo dõi thông tin qua các phương tiện truyền thông. 
Nguyễn Kim Thanh (2016). Mô hình thí điểm quản lý chất thải rắn theo hướng sử dụng nguồn tài nguyên bền vững. 
Solid waste management in Asia workshop in August 2016. 
81 Hà An và Hạnh Hương (ngày 5 Tháng 05 năm 2014). Tràn lan mua bán rác thải y tế nguy hại. Xem tại 
https://thanhnien.vn/suc-khoe/tran-lan-mua-ban-rac-thai-y-te-nguy-hai-342070.html (truy cập ngày 13 Tháng 03 
năm 2020); Trần Ngọc (ngày 5 Tháng 08 năm 2019). Kinh hoàng tuồn rác thải lây nhiễm trong bệnh viện ra ngoài. 
Xem tại https://plo.vn/suc-khoe/kinh-hoang-tuon-rac-thai-lay-nhiem-trong-benh-vien-ra-ngoai-849985.html (truy 
cập ngày 13 Tháng 03 năm 2020). 
82 Vietnam Business Council for Sustainable Development (2019). Vietnam materials marketplace. pp.18-29. 
83 Ibid. 

 

https://thanhnien.vn/suc-khoe/tran-lan-mua-ban-rac-thai-y-te-nguy-hai-342070.html
https://plo.vn/suc-khoe/kinh-hoang-tuon-rac-thai-lay-nhiem-trong-benh-vien-ra-ngoai-849985.html
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Nam hàng năm.84 Một số lượng đáng kể túi ni lông hiện được sản xuất bởi các hộ kinh doanh 

cá thể trong các làng nghề tái chế nhựa.85 

Do tồn tại cả ưu điểm và nhược điểm, vai trò của khối phi chính thức hiếm khi được chính 

quyền địa phương công nhận. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng quá trình đô thị hóa 

nhanh chóng, từ năm 1998 Ủy ban nhân dân thành phố đã một phần công nhận Lực lượng 

thu gom rác dân lập có đăng ký nhưng điều này cũng tạo ra thách thức lớn cho việc quản lý 

mạng lưới các đường dây kinh doanh rác và các vấn đề xã hội phức tạp của lao động nhập 

cư.86  Theo quyết định mới năm 2019, chính quyền thành phố yêu cầu các nhóm này phải cải 

thiện dịch vụ thu gom của mình để đáp ứng với yêu cầu của dịch vụ chính thức.87 Điều này 

đồng nghĩa với cần đầu tư nhiều hơn cho thiết bị, phương tiện, biện pháp bảo vệ môi trường 

và bảo vệ an toàn cho người lao động – điều mà các nhóm tư nhân nhỏ khó có thể đáp ứng 

nếu không có sự hỗ trợ phù hợp. Những ưu đãi và hỗ trợ cho đầu tư vào quản lý chất thải 

rắn như đã đề cập ở trên thường nằm ngoài tầm với của khối phi chính thức do họ không 

được công nhận nên không đủ điều kiện để áp dụng. Tại Hà Nội, chính quyền thành phố có 

xu hướng ưu tiên các doanh nghiệp với năng lực công nghệ và tài chính tham gia vào quản 

lý chất thải rắn thay vì các mạng lưới không chính thức năng động hiện có. 

5.4 Các tác động của dòng rác nhựa quốc tế chảy vào Việt Nam 

Lợi dụng ngoại lệ cho phép nhập khẩu phế liệu và năng lực quản lý trong giám sát hải quan 

có hạn (lấy mẫu giám định chỉ được thực hiện trong trường hợp có nghi ngờ), chất thải nhựa 

được tuồn vào Việt Nam. Hai cảng lớn nhất nước – Cảng Quốc tế Tân Cảng–Cái Mép và Tân 

Cảng–Cát Lái – được báo cáo là trở nên quá tải với phế liệu nhựa và giấy kể từ khi lệnh cấm 

của Trung Quốc có hiệu lực.88 Cụ thể, tính đến ngày 6 tháng 9 năm 2018, có 15.442 container 

phế liệu nhập khẩu đang lưu tại các cảng, trong đó 158 tổ chức, cá nhân (chiếm 58% tổng 

số) đứng tên người nhận phế liệu nhập khẩu không có giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ 

môi trường trong nhập khẩu phế liệu và có thể được coi là những tổ chức, cá nhân buôn lậu 

phế liệu nhập khẩu. 89 Khoản tiền ký quỹ từ 15% đến 20% tổng giá trị của các lô hàng phế liệu 

nhập khẩu chỉ áp dụng trước khi thông quan thay vì khi cập cảng. Rác thải nhập khẩu vì vậy 

bị mắc kẹt trong các cảng do thiếu người nhận cũng như tiền ký quỹ để xử lý đúng cách. Các 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu được ban hành vào 

                                                 
84 daidoanket.vn (ngày 18 Tháng 04 năm 2019). Tăng thuế bảo vệ môi trường với túi nilon. Xem tại 
http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/tang-thue-bao-ve-moi-truong-voi-tui-nilon-305665.html (truy cập ngày 20 
Tháng 12 năm 2019). 
85 Đức Sỹ (ngày 6 Tháng 08 năm 2019). Thất thu 3-5 tỉ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường mỗi ngày ở làng nghề 
sản xuất túi nilon Minh Khai. Xem tại http://hungyentv.vn/kinh-te/that-thu-3-5-ti-dong-tien-thue-bao-ve-moi-truong-
moi-ngay-o-lang-nghe-san-xuat-tui-nilon-minh-khai (truy cập ngày 13 Tháng 03 năm 2020). 
86 Ngọc Hiển (7-8 November 2017). Đời... rác - Kỳ 4: Những cuộc đời quanh xe rác. Xem tại https://tuoitre.vn/doi-

rac-ky-4-nhung-cuoc-doi-quanh-xe-rac-20171107112744642.htm; Đời...rác - Kỳ 5: Chủ đường rác là ai? Xem tại 
https://tuoitre.vn/doirac-ky-5-chu-duong-rac-la-ai-20171108100428322.htm (truy cập ngày 01 Tháng 3 năm 
2019). 
87 Quyết Định Quy Định Về Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh 

(12/2019/QĐ-UBND, ngày 17 Tháng 5 năm 2019). 
88 Clarke, K.S. và Howard, E. (2018). US plastic waste is causing environmental problems at home and abroad. 
Xem tại https://unearthed.greenpeace.org/2018/10/05/plastic-waste-china-ban-united-states-america/ (truy cập 
ngày 13 Tháng 03 năm 2020). 
89 Lam Hạnh (ngày 7 Tháng 10 năm 2018). Nhập khẩu phế liệu không đầy đủ giấy tờ sẽ bị xử lý như hành vi buôn 
lậu. Available at: https://baophapluat.vn/kinh-te/nhap-khau-phe-lieu-khong-day-du-giay-to-se-bi-xu-ly-nhu-hanh-vi-
buon-lau-416412.html (truy cập ngày 30 Tháng 05 năm 2019). 

 

http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/tang-thue-bao-ve-moi-truong-voi-tui-nilon-305665.html
http://hungyentv.vn/kinh-te/that-thu-3-5-ti-dong-tien-thue-bao-ve-moi-truong-moi-ngay-o-lang-nghe-san-xuat-tui-nilon-minh-khai
http://hungyentv.vn/kinh-te/that-thu-3-5-ti-dong-tien-thue-bao-ve-moi-truong-moi-ngay-o-lang-nghe-san-xuat-tui-nilon-minh-khai
https://tuoitre.vn/doi-rac-ky-4-nhung-cuoc-doi-quanh-xe-rac-20171107112744642.htm
https://tuoitre.vn/doi-rac-ky-4-nhung-cuoc-doi-quanh-xe-rac-20171107112744642.htm
https://tuoitre.vn/doirac-ky-5-chu-duong-rac-la-ai-20171108100428322.htm
https://unearthed.greenpeace.org/2018/10/05/plastic-waste-china-ban-united-states-america/
https://baophapluat.vn/kinh-te/nhap-khau-phe-lieu-khong-day-du-giay-to-se-bi-xu-ly-nhu-hanh-vi-buon-lau-416412.html
https://baophapluat.vn/kinh-te/nhap-khau-phe-lieu-khong-day-du-giay-to-se-bi-xu-ly-nhu-hanh-vi-buon-lau-416412.html
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tháng 9 năm 2018 xếp phế liệu là hàng hóa có khả năng gây mất an toàn.90 Quy định này đã 

bị ngưng hiệu lực thi hành vào ngày 8 tháng 3 năm 2019 do vấp phải sự phản đối quyết liệt 

và vận động hành lang của Hiệp hội Nhựa Việt Nam.91 Chính phủ phải đối mặt với tình thế 

tiến thoái lưỡng nan giữa một bên là hỗ trợ sự phát triển của một ngành công nghiệp lớn là 

nhựa và một bên là trở thành bãi rác của thế giới. 

Để đối phó với tình trạng này, Chính phủ một mặt hỗ trợ các doanh nghiệp thông quan phế 

liệu bị kẹt ở các cảng và mặt khác tiến hành khởi tố các hoạt động nhập khẩu bất hợp pháp. 

Từ cuối năm 2018 đến tháng 6 năm 2019, ngành Hải quan đã khởi tố hình sự bảy doanh 

nghiệp nhập khẩu trái phép phế liệu.92 MONRE đã thắt chặt việc cấp giấy xác nhận đủ điều 

kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu chỉ cấp cho các đơn vị trực tiếp sử dụng 

phế liệu sản xuất, không cấp cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu đồng thời 

với tăng cường kiểm tra chất lượng của phế liệu nhập khẩu theo các Quy chuẩn kỹ thuật về 

môi trường. Một lộ trình giảm khối lượng phế liệu nhập khẩu cũng đã được thiết lập.93 Mặc 

dù vậy, nhập khẩu nhựa nguyên liệu nói chung, bao gồm cả phế liệu nhựa, vẫn tăng trong 

sáu tháng đầu năm 2019 lên 2.98 triệu tấn, tăng 12.1% so với cùng kỳ năm 2018, đặc biệt là 

từ Mỹ với mức tăng 354%.94 Hải quan Hải Phòng báo cáo thông quan phế liệu nhựa tại cảng 

này trong nửa đầu năm 2019 tăng 443%.95 Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát hiện 

gian lận chất thải nhưng khai báo là hạt nhựa.96 Việc Chính phủ không kiểm soát được dòng 

nguyên liệu được “rửa” qua các làng nghề làm cho việc quản lý phế liệu nhập khẩu càng trở 

nên khó khăn hơn. 

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) liệt kê Việt Nam là nước nhập khẩu có liên 

quan đến các tội phạm buôn bán chất thải trong khi Châu Âu trở thành tâm điểm của mạng 

lưới tội phạm về chất thải, với hầu hết các trường hợp vận chuyển chất thải bất hợp pháp 

(77%) đều có nguồn gốc ở khu vực này. 97  

                                                 
90 Thông Tư Ban Hành Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Môi Trường (08/2018/TT-BTNMT, ngày 14 Tháng 09 
năm 2018). Điều 2. 
91 Hiệp hội Nhựa Việt Nam đã gửi thư “kêu cứu” lên Chính phủ. Thông Báo Kết Luận Của Phó Thủ Tướng Trịnh 
Đình Dũng Tại Cuộc Họp Về Một Số Chính Sách Liên Quan Đến Nhập Khẩu Nhựa Phế Liệu (405/TB-VPCP, ngày 
18 Tháng 10 năm 2018); Thông Tư Quy Định Ngưng Hiệu Lực Thi Hành Một Số Quy Định Của Thông Tư Số 
08/2018/TT-BTNMT Ngày 14 Tháng 9 Năm 2018 Và Thông Tư Số 09/2018/TT-BTNMT Ngày 14 Tháng 9 Năm 
2018 Của Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Ban Hành Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Môi Trường 
(01/2019/TT-BTNMT, ngày 8 Tháng 03 năm 2019). 
92 Tuổi Trẻ Online (ngày 25 Tháng 06 năm 2019). Thêm một doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu bị khởi tố. Xem tại 
https://tuoitre.vn/them-mot-doanh-nghiep-nhap-khau-phe-lieu-bi-khoi-to-20190625202932809.htm (truy cập ngày 
3 Tháng 08 năm 2019). 
93 Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Quy Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hành Luật 
Bảo Vệ Môi Trường (40/2019/ND-CP, ngày 13 Tháng 05 năm 2019).  
94 Thủy Chung (6 Tháng 08 2019). Thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa 6 tháng đầu năm 2019. Xem tại 
http://vinanet.com.vn/thuong-mai-cha/thi-truong-nhap-khau-nguyen-lieu-nhua-6-thang-dau-nam-2019-
715525.html (truy cập ngày 10 Tháng 08 năm 2019). 
95 Bùi Trung Dũng (ngày 12 Tháng 07 năm 2019). Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm 
nguyên liệu đầu vào cho sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2019. Hải quan Thành phố Hải Phòng. Xem tại 
https://hpcustoms.gov.vn/p-CHQ/d-6830/21631/thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-nhap-khau-phe-li (truy cập 
ngày 20 Tháng 08 năm 2019). 
96 Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 7 Tháng 08 năm 2019). Buộc tái xuất lô phế liệu nhập khẩu không đạt 
chất lượng. Xem tại http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/buộc-tái-xuất-lô-phế-liệu-nhập-khẩu-không-đạt-
chất-lượng.aspx  (truy cập ngày 20 Tháng 09 năm 2019). 
97 Chiến dịch 30 ngày Hành động của INTERPOL là hoạt động thực thi pháp luật lớn nhất toàn cầu từ trước đến 
nay chống lại tội phạm về chất thải, với sự tham gia của các cơ quan cảnh sát, hải quan, biên phòng và môi trường 
của 43 quốc gia từ mọi khu vực trên thế giới, diễn ra từ ngày 1 đến 30 tháng 6 năm 2017. Chiến dịch này đã phát 

 

https://tuoitre.vn/them-mot-doanh-nghiep-nhap-khau-phe-lieu-bi-khoi-to-20190625202932809.htm
http://vinanet.com.vn/thuong-mai-cha/thi-truong-nhap-khau-nguyen-lieu-nhua-6-thang-dau-nam-2019-715525.html
http://vinanet.com.vn/thuong-mai-cha/thi-truong-nhap-khau-nguyen-lieu-nhua-6-thang-dau-nam-2019-715525.html
https://hpcustoms.gov.vn/p-CHQ/d-6830/21631/thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-nhap-khau-phe-li
http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/bu%E1%BB%99c-t%C3%A1i-xu%E1%BA%A5t-l%C3%B4-ph%E1%BA%BF-li%E1%BB%87u-nh%E1%BA%ADp-kh%E1%BA%A9u-kh%C3%B4ng-%C4%91%E1%BA%A1t-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng.aspx
http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/bu%E1%BB%99c-t%C3%A1i-xu%E1%BA%A5t-l%C3%B4-ph%E1%BA%BF-li%E1%BB%87u-nh%E1%BA%ADp-kh%E1%BA%A9u-kh%C3%B4ng-%C4%91%E1%BA%A1t-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng.aspx
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Mặc dù một số dòng chất thải nhựa hiện được quản lý theo Công ước Basel, ô nhiễm hóa 

chất phát sinh từ việc sản xuất nhựa, cũng như việc xác định và định lượng các chất hóa học 

nguy hại có trong các sản phẩm nhựa, cho dù chúng được thêm vào một cách có chủ ý (như 

chất hóa dẻo và dung môi ) hoặc sinh ra không chủ ý trong quá trình sản xuất (như tạp chất 

và sản phẩm phụ), là cực kỳ thách thức do thiếu minh bạch.98 Công ước Basel bổ sung về 

cấm xuất khẩu chất thải (Basel Ban Amendment) vẫn còn một số miễn trừ có thể bị lợi dụng 

cho buôn bán chất thải bất hợp pháp.99 Cần có cách hiểu chung về định nghĩa pháp lý và 

hướng dẫn kỹ thuật để phân biệt giữa các sản phẩm đã qua sử dụng, phế liệu và chất thải 

sạch nhằm giúp kiểm soát trên thực tế các lô hàng quốc tế ở khâu giám sát hải quan cả bên 

xuất khẩu và nhập khẩu. Cuộc khủng hoảng rác thải nhựa qua các dòng rác xuất nhập khẩu 

cần được xem xét giải quyết bằng nỗ lực phối hợp thực thi pháp luật ở phạm vi quốc tế, trong 

đó, các nước phát triển cần có trách nhiệm hơn trong việc kiểm soát chất thải của mình ngay 

tại nguồn cũng như đấu tranh với các mạng lưới tội phạm có tổ chức. 

 

                                                 
hiện 664 trường hợp vi phạm hình sự và hành chính có liên quan đến chất thải, trong đó có 423 trường hợp vận 
chuyển chất thải (3 trường hợp chưa xác định được) liên quan đến 84 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới 
với hơn 1.5 triệu tấn chất thải bất hợp pháp. INTERPOL (2017). Operation 30 Days of Action - Final report, 
2017/1393/OEC/ILM/ENS/FPI. 
98 Do Việt Nam không phải là thành viên của Công ước Basel bổ sung về cấm xuất khẩu chất thải (Basel Ban 
Amendment), do đó bổ sung này không có ràng buộc pháp lý với Việt Nam. Sau khi Basel Ban Amendment bắt 
đầu có hiệu lực pháp luật từ ngày 5 tháng 12 năm 2019, các Bên xuất khẩu chưa phê chuẩn Basel Ban Amendment 
vẫn có thể tiếp tục xuất khẩu sang Việt Nam. Công ước BASEL. Điều 17; Tuy nhiên, bổ sung về chất thải nhựa 
(Plastic Waste Amendment) tại các Phụ lục II, VIII và IX của Công ước sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 
2021 do Việt Nam đã không gửi thông báo không chấp nhận trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày nhận được thông 
báo của người Lưu chiểu. Công ước BASEL. Điều 18(3), 18(2)(c); Khan, S.A. (2019). Basel Convention Parties 
Take Global Lead on Mitigating Plastic Pollution. ASIL Insights 23(7). 
99 Basel Action Network (2019). The Norwegian Amendments: Implications for Recyclers. 
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