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LỜI CẢM ƠN

Với lòng biết ơn sâu sắc, các cán bộ quản lý dự án Ô 
nhiễm nhựa và Cộng đồng ven biển (MARPLASTICCs) 
muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các đối tác chính
phủ, khu vực tư nhân và công nghiệp, các học viện và viện
nghiên cứu, các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức phi 
chính phủ đã đóng góp cho hoạt động này thông qua việc
tham gia vào các hội thảo, các cuộc họp, các chuyến thực
địa và các tham vấn liên quan trong phạm vi quốc gia. 

Trước hết và quan trọng nhất, hoạt động này không thể
được hoàn thành nếu không có các đối tác và các bên liên
quan đã hỗ trợ thu thập số liệu tại từng quốc gia. Cuối
cùng, sự hướng dẫn chuyên môn, hợp tác và hỗ trợ to lớn
từ Feng Wang và Ran Xie thuộc UNEP đóng vai trò quan
trọng trong việc xây dựng phương pháp luận cho việc xác
định các điểm nóng. Trên hết, nhóm thực hiện dự án
MARPLASTICCs xin cảm ơn sự hỗ trợ hào phóng của Cơ
quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida).

IUCN xin cảm ơn Chính phủ Việt Nam thông qua Bộ Tài
nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, chính quyền địa phương tại TP. Hồ Chí Minh, 
tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng cùng rất nhiều đối tác khác
đã đóng góp vào công việc này.  Xin gửi lời cảm ơn tới các
thành viên Ban Cố vấn quốc gia (NAB) của dự án về những
hướng dẫn và hỗ trợ chiến lược để đảm bảo rằng các hoạt
động quốc gia và sự tham gia được thực hiện một cách trôi
chảy. Những lời cảm ơn đặc biệt xin được gửi tới Bà Huỳnh
Thị Mỹ, Tổng Thư ký, Hiệp hội Nhựa Việt Nam vì đã hỗ trợ và

cung cấp số liệu cho nghiên cứu này. 

Những lời cám ơn cũng xin được gửi tới các đồng nghiệp tại
văn phòng IUCN Châu Á và quốc gia vì sự hỗ trợ liên tục và vô
giá trong suốt quá trình thực hiện đánh giá, bao gồm bà

Maeve  Nightingale, bà Bùi Thị Thu Hiền, ông Jake Brunner, 
và bà Nguyễn Thùy Anh. Ngoài ra, nhóm dự án
MARPLASTICCs cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới các đồng
nghiệp tại Ban Thư ký IUCN.
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TÓM TẮT SƠ LƯỢC

6% Thu gom để
tái chế

Rò rỉ

453 kt 4,7 Kg 17trong số 63

Tỉnh thành

Chịu trách nhiệm
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rỉ rác thải nhựa
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Các loại Polyme
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đoạn quản lý chất thải

Phát sinh rác
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Rò rỉ trong khi chờ
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Cơ sở hạ tầng về
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CẤU TRÚC VÀ MỤC TIÊU CỦA BÀI TRÌNH BÀY

1

2

3

4

GIỚI THIỆU VỀ HƯỚNG DẪN
Giới thiệu về các mục tiêu của Hướng dẫn và các bước thực hiện gắn liền, 
cũng như các sản phẩm chính.

CÁC ĐIỂM NÓNG Ô NHIỄM NHỰA
Đưa ra đánh giá chi tiết về sự rò rỉ nhựa trên năm loại điểm nóng riêng biệt nhưng có bổ
sung cho nhau và đưa ra những kết luận rõ ràng nhằm giúp xây dựng hành động.

XÂY DỰNG HÀNH ĐỘNG
Đưa ra một tập hợp sơ bộ các biện pháp can thiệp có thể thực hiện và các công
cụ phù hợp với các kết quả về các điểm nóng ô nhiễm nhựa.

PHỤ LỤC
Cung cấp thông tin bổ sung bao gồm các các bảng dữ liệu kết quả, các
đánh giá chấm điểm các điểm nóng và các giả định mô hình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO5
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CẤU TRÚC VÀ MỤC TIÊU CỦA BÀI TRÌNH BÀY

CÁC ĐIỂM NÓNG Ô NHIỄM NHỰA

A. Các điểm
nóng Polymer

D. Các điểm
nóng khu vực

E. Các điểm nóng
quản lý rác thải

B. Các điểm
nóng ứng
dụng

C. Các điểm
nóng ngành

Tổng quan quốc gia2.
1

2.2
Các kết quả chi tiết
về các điểm nóng

2.3 Các điểm nóng có thể
hành động

Đưa ra một cách nhìn về đánh giá rò rỉ ở cấp quốc
gia.

Đưa ra một phân tích trực quan và các diễn giải
chính về năm danh mục bổ sung trong đó các điểm
nóng được xếp thự tự ưu tiên dựa trên đánh giá rò
rỉ nhựa.

Đưa ra các tuyên bố rõ ràng dựa trên phân tích chi 
tiết điểm nóng để giúp xây dựng hành động nhằm
giảm bớt rò rỉ nhựa.

1

3

4

2
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CẤU TRÚC VÀ MỤC TIÊU CỦA BÀI TRÌNH BÀY

Các biện pháp
can thiệp

3.
1

3.2 Các công cụ

XÂY DỰNG HÀNH 
ĐỘNG

Gợi ý các hành động có ý nghĩa dựa trên các điểm nóng
có thể hành động rút ra từ phân tích chi tiết về điểm
nóng nhựa.

Cung cấp một danh sách các công cụ phù hợp để thực
hiện và giám sát tiến độ thực hiện các biện pháp can 
thiệp đề xuất.

1

4

3

2
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CẤU TRÚC VÀ MỤC TIÊU CỦA BÀI TRÌNH BÀY

Kho dữ liệu
4.1

Đánh giá chất
lượng dữ liệu

PHỤ LỤC

Cung cấp các bảng dữ liệu với các con số chi tiết đằng
sau các biểu đồ.

Cung cấp một phân tích chuyên sâu về điểm chất lượng
đằng sau các biểu đồ.

2

4

3

4.2

5 TÀI LIỆU THAM 
KHẢO
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CÁC BIỂU TƯỢNG VÀ MÃ MÀU
ĐỂ HƯỚNG DẪN NGƯỜI ĐỌC

Thông tin phát hiện, bổ sung 
chi tiết hơn cho những ghi
nhận chính, về những thông
tin không nhất thiết phải thể
hiển trên biểu đồ

Các giới hạn của nghiên
cứu, có thể là dữ liệu không
chính xác hoặc lỗ hổng
trong mô hình

Những điều chúng tôi dự kiến
trước để khắc phục những
hạn chế. Chúng có thể đóng
vai trò là hướng dẫn cho các
nghiên cứu trong tương lai

Phương pháp luận và các phụ lục

Các trang mở
đầu của các
phần

Các kết quả và diễn giải

Tham khảo phương pháp luận
(mô-đun/công cụ)

Tham khảo các
phụ lục

Những ghi nhận chính
hay là kết luận chính của
một biểu đồ hoặc kết quả
ở dạng văn bản

9Các điểm nóng ô nhiễm nhựa:Việt Nam
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CÁC ĐỊNH NGHĨA CHÍNH

Các điểm nóng: Chỉ hầu hết các loại polymer nhựa, các ứng dụng, các ngành công 
nghiệp, các vùng hoặc các giai đoạn quản lý rác thải có liên quan gây ra rò rỉ nhựa vào 
môi trường (bao gồm môi trường đất, không khí, nước và biển), cũng như các tác động 
đi kèm, thông qua vòng đời của các sản phẩm nhựa. 

Các biện pháp can thiệp: Là các hành động cụ thể, có thể được thực hiện để giảm thiểu 
các điểm nóng và được ưu tiên và thiết kế nhằm giải quyết các điểm nóng có ảnh hưởng 
nhất trong chuỗi giá trị nhựa.

Các công cụ: Là những cách mà một biện pháp can thiệp có thể được thực hiện trên 
thực tế thông qua các biện pháp quản lý, tài chính hoặc thông tin cụ thể, có cân nhắc
các yếu tố bối cảnh như động lực quốc gia và các biện pháp hiện có. Ví dụ, một quốc gia 
có thể xác định “chai nhựa PE không được quản lý hợp lý” là một trong các điểm nóng. 
Một biện pháp can thiệp liên quan có thể là tăng tỷ lệ thu gom chai nhựa. Một công cụ 
liên quan có thể là xây dựng một chương trình trả lại chai nhựa.

Thải bỏ hợp lý: Phần chất thải được xả vào một hệ thống quản lý chất thải nơi không có 
sự rò rỉ xảy ra, như một cơ sở đốt rác hoặc bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Chúng tôi định 
nghĩa một bãi chôn lấp hợp vệ sinh là một khu vực cụ thể nơi có số lượng lớn rác thải 
được thải bỏ một cách có kiểm soát (như chất thải được che phủ hàng ngày, cũng như 
phần đáy của bãi rác được thiết kế để ngăn chất thải rò rỉ ra ngoài). Việc chôn lấp chủ 
yếu được thực hiện bởi khu vực thu gom chính thức.

Thải bỏ không hợp lý: Phần chất thải được xả vào một hệ thống quản lý chất thải nơi có xảy ra 
sự rò rỉ, như bãi rác hoặc bãi chôn lấp không hợp vệ sinh. Bãi rác là một khu vực cụ thể 
nơi lượng lớn chất thải được cố tình thải bỏ một cách thiếu kiểm soát, và có thể là kết quả
của cả khu vực chính thức và không chính thức. Bãi chôn lấp được coi là không hợp vệ
sinh khi các tiêu chuẩn chất lượng về quản lý rác thải không được đáp ứng, do đó dẫn
tới khả năng bị rò rỉ.

Xả rác: Vứt không đúng nơi quy định các chi tiết nhỏ, sử dụng một lần, như: vứt đầu lọc
thuốc lá, vứt vỏ gói snack, hoặc cốc đựng đồ uống. Hầu hết những thứ này bị vứt trên
đường đi hoặc lề đường. Chúng có thể được hoặc không được thu gom bởi đội ngũ vệ
sinh đường phố.

Không được thu gom: Phần chất thải (kể cả rác bị vứt ra đường) không được thu gom
bởi khu vực chính thức.

Về các định nghĩa khác, hãy tham khảo tài liệu: Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (2020). Hướng dẫn quốc gia về xác định điểm nóng ô nhiễm nhựa và xây dựng hành
động – Báo cáo giới thiệu. Boucher J.,; M. Zgola, et al. Chương trình Môi trường Liên hợp quốc. Nairobi, Kenya. Các định nghĩa về khu vực chính thức và không chính thức được
lấy từ: Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu – Cơ chế phát triển sạch (UNFCCC-CDM) , 2010, AMS-III.AJ. EB70, Phụ lục 28 – Phương pháp luận quy mô nhỏ: Phục
hồi và tái chế vật liệu từ chất thải rắn.

Rác thải trong nước: Rác thải phát sinh trong phạm vi quốc gia. 

Rác không được quản lý hợp lý: được định nghĩa là tổng số của rác thải không được thu
gom và rác thải được thải bỏ không hợp lý. Đó là nhựa dễ bị thải ra môi trường. Chỉ số
rác thải không được quản lý hợp lý là tỷ lệ của lượng rác thải không được quản lý hợp lý
so với tổng lượng rác thải. Nó được viết tắt là MWI và giá trị của nó được tính bằng phần
trăm.

Sự rò rỉ:  được định nghĩa là nhựa thải ra sông và đại dương. Tỷ lệ rò rỉ là tỷ lệ giữa
lượng rò rỉ và tổng lượng rác thải phát sinh, và giá trị của nó được tính bằng phần trăm.

Tỷ lệ thải Release rate: được định nghĩa là tỷ lệ giữa lượng rò rỉ và tổng lượng rác thải 
không được quản lý hợp lý, và giá trị của nó được tính bằng phần trăm.

Nhựa vĩ mô: Rác thải nhựa lớn dễ nhìn thấy và có kích thước lớn hơn 5 mm, điển hình là
bao bì nhựa, cơ sở hạ tầng bằng nhựa plastic infrastructure hoặc lưới đánh cá.

Nhựa vi mô: Các hạt nhựa nhỏ có kích thước trong khoảng 1 mm tới 5 mm. Hai loại vi 
nhựa đang gây ô nhiễm các đại dương của thế giới là vi nhựa nguyên sinh và vi nhựa
thứ cấp. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào vi nhựa nguyên sinh là nhựa
được thải trực tiếp vào môi trường dưới dạng các hạt vi nhựa.

Cân bằng khối lượng: Cân bằng khối lượng là một quy trình toán học nhằm cân bằng
đầu vào và đầu ra của một dòng nguyên liệu nhất định qua một ranh giới hệ thống. 
Trong trường hợp của chúng tôi, đầu vào bao gồm sản xuất trong nước và nhập khẩu
trong khi đầu ra bao gồm xuất khẩu, phát sinh rác thải và tăng dự trữ. Cân bằng khối
lượng cho phép kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu và giúp đối chiếu các bộ dữ liệu
khác nhau khi cần thiết.

Khu vực chính thức: Các hoạt động quản lý rác thải được lập kế hoạch, bảo trợ, tài trợ, 
thực hiện hoặc điều tiết và/hoặc thừa nhận bởi chính quyền địa phương hoặc các đại
diện của họ, thường thông qua hợp đồng, giấy phép hoặc nhượng quyền.

Khu vực không chính thức: Các cá nhân hoặc một nhóm các cá nhân tham gia vào các
hoạt động quản lý rác thải, nhưng không được đăng ký chính thức hoặc chịu trách
nhiệm chính thức về cung cấp các dịch vụ quản lý rác thải. Các tổ chức chính thức mới
được thành lập của các cá nhân này; ví dụ, các hợp tác xã, doanh nghiệp xã hội và các
chương trình do các tổ chức phi chính phủ (NGOs) dẫn dắt, cũng có thể được coi là khu
vực không chính thức theo mục đích của phương pháp nghiên cứu này.
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ĐIỀU CHÚNG TÔI MUỐN NÓI KHI NHẮC TỚI RÒ RỈ NHỰA/CÁC TÁC ĐỘNG

Nhựa bị rò rỉ từ rác thải không được
thu gom và bị thải bỏ không hợp lý.

Lưu ý rằng số còn lại của nhựa
không được thu gom và bị thải bỏ
không hợp lý có thể rò rỉ vào các môi
trường khác như “đất”, “không khí” 
hoặc “môi trường trên cạn” như
được xác định trong tài liệu hướng
dẫn của Dự án Rò rỉ nhựa (PLP). 

Thông tin này không yêu cầu phải có
để xây dựng hành động nhưng có
thể được tính toán sử dụng hướng
dẫn PLP.

• Quản lý chất thải chung
• Tái chế
• Quản lý nước thải và nước tràn
• Các hình thức sử dụng nhựa
• Mật độ dân số
• Giá trị của polymer
• Kích thước của ứng dụng
• Loại hình sử dụng
• Khoảng cách tới bờ biển và sông
• Các hình thái thủy văn

• Số liệu về làm sạch bãi biển
• Kích thước và hình dạng của

các ứng dụng
• Sự tồn tại của các chất độc hại

trong polymer hoặc các chất
phụ gia

Khi nhắc tới rò rỉ nhựa,
chúng tôi muốn đề cập đến 
một lượng nhựa đi vào các
dòng sông và đại dương

Khi nhắc tới tác động của
nhựa, chúng tôi muốn đề cập
đến tác động tiềm ẩn mà nhựa 
bị rò rỉ có thể gây ra đối với hệ 
sinh thái và/hoặc sức khỏe con 
người

A B

A

B

# Các tham số quyết định lượng
rò rỉ trong mô hình

# Các tham số quyết định
đánh giá tác động định tính

LIÊN KẾT tới hướng dẫn PLP

https://154685b3-0dd6-4a9f-af4b-aaf81c690fff.filesusr.com/ugd/02ec28_938b3d964d1f45419de51535d933accc.pdf
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KHÁI QUÁT VỀ CON ĐƯỜNG RÒ RỈ

1. Khối lượng rác
thải nhựa vĩ mô

2. Thu gom 3. Quản lý rác
thải

4. Rò rỉ ra các dòng
chảy và đại dương

Các nguồn rác
thải nhựa trên
đất liền

(bao gồm cả nhập
khẩu và xuất khẩu, 
sản xuất trong nước
và thay đổi dự trữ)

Được thu gom

Không được thu gom

(thông qua hệ thống
thu gom rác thải
chính thức hoặc khu
vực không chính
thức)

Thải bỏ hợp lý
* Bãi chôn lấp hợp vệ

sinh
* Lò đốt rác

Được thu gom
để tái chế

Rò rỉ

Tái chế
trong nước

Xuất khẩu
rác thải

Thải bỏ không hợp lý
* Bãi rác

* Bãi chôn lấp không
hợp vệ sinh

Không được
quản lý hợp lý

Không được thu gom
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CÁC TỪ VIẾT TẮT CHÍNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ ĐO

Các từ viết tắt về Polymer Các đơn vị đo chính

TÊN KÝ HIỆU

Kilogram kg

Tấn t

Kilo tonne (hay nghìn tấn) kt

Mega tonne (hay triệu tấn) Mt

Ki-lô-mét km

Ki-lô-mét vuông km2

TÊN VIẾT TẮT CÁC SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG

Polyethylene 
Terephthalate

PET* chai, bao bì thực phẩm

Polypropylene PP
hộp đựng thức ăn nóng, lót băng vệ
sinh

Low-density Polyethylene LDPE túi, nắp hộp

High-density Polyethylene HDPE hộp sữa, chai dầu gội đầu

Polystyrene PS hộp đựng thức ăn, cốc dung một lần,

Polyvinyl Chloride PVC
Đường ống xây dựng, đồ chơi, chai 
đựng chất tẩy rửa

TÊN VIẾT TẮT

Chỉ số rác thải không
được quản lý hợp lý

MWI

Tỷ lệ rò rỉ LR

Tỷ lệ thải RR

Các biến tính toán*Trong nghiên cứu này, nhựa PET được phân biệt với Polyester bao gồm sợi polyester, màng polyester 
và nhựa polyester resin (keo poly). 
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GIỚI THIỆU VỀ
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn quốc gia về xác định điểm nóng ô nhiễm nhựa và xây dựng
hành động

1
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SƠ ĐỒ CỦA HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn cho phép người dùng:

1. Tạo ra các bộ dữ liệu quản lý rác thải nhựa
cụ thể theo quốc gia

2. Xác định các điểm nóng về rò rỉ và ô nhiễm
nhựa

3. Ưu tiên các hành động

LIÊN KẾT
tới Hướng
dẫn

https://plastichotspotting.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2020/07/National-Guidance-for-Plastic-Hotspotting-and-Shaping-Action-Final-Version-2.1.pdf
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MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐIỂM NÓNG, CÁC BIỆN PHÁP CAN 
THIỆP VÀ CÁC CÔNG CỤ

Hướng dẫn này được xây dựng dựa trên sườn của ba câu hỏi : hành động ở đâu? (Các điểm nóng), làm cái gì? (Các biện pháp can thiệp) và
làm như thế nào? (Các công cụ)

Một phần của hệ thống đóng góp trực
tiếp hoặc gián tiếp vào mức độ của rò
rỉ nhựa và/hoặc các tác động của nó.
Nó có thể là một phần của hệ thống,
một loại sản phẩm/polymer hoặc một
khu vực trong một quốc gia.

Một hành động có thể được thực hiện
nhằm giảm thiểu rò rỉ từ một điểm
nóng nhất định hoặc giảm các tác
động của nó.

Một cách thực tế để thực hiện biện
pháp can thiệp và giúp đạt được tiến
bộ.

Ví dụ

Túi nhựa sử dụng một lần

Tỷ lệ thu gom thấp ở các khu vực nông thôn

Thực hiện thiết kế sinh thái + tái chế hóa chất tốt
hơn
Giảm sử dụng túi nhựa trong
nước
Tăng thu gom rác thải

Xây dựng các cơ chế tài trợ thông qua chương trình
EPR
Cấm túi nhựa / giới thiệu sản phẩm thay thế có thể sử
dụng lại
Giúp những người nhặt rác ở địa phương tạo ra 
một nguồn doanh thu

Biện pháp
can thiệp

Điểm nóng

Công cụ

Tỷ lệ tái chế thấp đối với bao bì mềm

1

2

3
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CẤU TRÚC CỦA CÁC CÔNG CỤ ĐI KÈM VỚI MỖI MÔ-ĐUN

CÔNG CỤ ĐẦU 
RA

THỐNG KÊ CÁC DÒNG NHỰA
Mẫu thu
thập dữ
liệu

Mô hình
Cavas
rác thải

Mô hình
Canvas 
ngành
đánh bắt
cá

Trích xuất dữ
liệu COMTRADE

Kho dữ liệu
thô

MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẢN 
LÝ RÁC THẢI

MÔ HÌNH HÓA CÁC ĐIỂM NÓNG 
POLYMER/ỨNG DỤNG/NGÀNH

Tính toán
rò rỉ trong
ngành thủy
sản

Ứng dụng
Polymer/
MFA ngành & tính
toán rò rỉ Mô hình Canvas ưu tiên các

điểm nóng Polymer/ứng
dụng/ngành

Đánh giá chất
lượng mô hình
MFA

Kho dữ liệu
dự án

XÁC ĐỊNH CÁC ĐIỂM NÓNG 
VỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI

Mô hình
Canvas điểm
nóng quản lý
chất thải

MÔ HÌNH HÓA CÁC ĐIỂM 
NÓNG KHU VỰC Mô hình

GIS
Tính toán rò rỉ

ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC 
ĐỘNG

Đánh giá tác
động của ứng
dụng nhựa

THIẾT LẬP CÁC ĐIỂM NÓNG CÓ THỂ 
HÀNH ĐỘNG 

Thiết lập các điểm nóng
có thể hành động

XÁC ĐỊNH BIỆN PHÁP CAN THIỆP Lựa chọn
các biện
pháp can 
thiệp

Ưu tiên cho
các biện pháp
can thiệp Ghép cặp biện

pháp can thiệp và
công cụ lần cuốiĐỒNG BỘ CÁC CÔNG CỤ Mẫu thư viện các

công cụ
Lựa chọn
các công cụ

Ưu tiên cho
các công cụ

Mẫu thư viện các biện
pháp can thiệp

Kiểm tra
cácnguồn
dữ liệu
và các lỗ
hổng dữ
liệu

T6.1

T5.2 T5.3

T4.1

T3.1 T3.2

T3.3

T3.4

T1.1

T2.1

T1.2

T2.2

T1.3

T2.3

T1.4

B

C

D

S2.1

S3.1

S2.2

S3.2

S2.3

S3.3

CÔNG CỤ ĐẦU VÀO CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁMÔ-ĐUN

T1

S3

S2

S1

T2

T3

T4

T5

T6

A

T3.4

Dữ liệu về
chất thải theo
nguyên mẫu

T5.1
Đánh giá chất
lượng mô hình GIS T5.4

A

B
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TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Báo cáo này chỉ
trình bày các kết

quả của phân tích
chứ không đề cập
tới tiến trình mô
hình hóa chi tiết.

Thông tin bổ sung về phương
pháp luận và tiến trình mô

hình hóa có thể tìm trực tiếp
trong các mô-đun và công cụ

đi kèm với hướng dẫn và
được đánh dấu bởi biểu

tượng này.



CÁC ĐIỂM NÓNG 
Ô NHIỄM NHỰA

2



Cácđiểmnóngô nhiễmnhựa Xây dựng hành động3 Phụ lục4Giới thiệu về Hướng dẫn1 Tài liệu tham khảo52

TỔNG QUAN 
QUỐC GIA

2.1
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DÒNG VẬT LIỆU NHỰA CỦA QUỐC GIA [ 2018]

Các ghi nhận chính

• Hiện tại, Việt Nam nhập khẩu hầu hết các loại
nhựa mà quốc gia này tiêu thụ.

• Mức tiêu thụ nhựa bình quân đầu người là 81  
kg/người/năm, trong đó 58 kg/người/năm trở
thành rác thải và 23 kg/người/năm góp phần
tăng lượng dự trữ (do ngành công nghiệp tăng
trưởng cao trong những năm gần đây).

• 93% rác tái chế thông qua các quy trình chính thức
được nhập khẩu, trong khi 7% còn lại đến từ rác
thải phát sinh trong phạm vi quốc gia (nhưng được
tái chế tại các làng nghề nơi các thực hành môi
trường hợp lí không được áp dụng).

• Hơn một nửa số rác thải nhựa phát sinh tại Việt 
Nam vẫn chưa được thu gom (3,6 triệu
tấn/năm). Nguyên nhân do tỷ lệ thu gom thấp bên
ngoài các trung tâm thành phố, tỷ lệ xả rác bừa bãi
cao và tình trạng đốt rác lộ thiên trước khi thu gom.

• Ở Việt Nam, 453 kt rác thải nhựa bị rò rỉ ra đại
dương trong năm 2018. Con số này tương đương
với mức rò rỉ nhựa là 4,7 kg/người/năm.

Tóm tắt các kết quả về tất cả các loại nhựa tại quốc gia

R
ác

th
ải

2457

2152

14

923

1255

370

3169

453

7953

2226

615

Thành phần
đầu vào

Thành phần
đầu ra

Nhập khẩu phế
liệu/ rác nhựa

Nhập khẩu
sản phẩm

Nhập khẩu
và sản xuất

nhựa nguyên
sinhN

g
h
ìn

tấ
n

/
nă

m
Xuất khẩu nhựa
nguyên sinh và
sản phẩm

Thay đổi trữ lượng

Xuất khẩu rác thải

Tái chế

Thải bỏ hợp lý

Thải bỏ không
hợp lý

Không được
thu gom*

Rò rỉ

* Trong trường hợp của Việt Nam, rác thải “không được thu gom” cũng bao gồm số rác thải không xác định được bị vứt ra các bãi rác chưa được xác
nhận (thường thuộc về nhóm rác “thải bỏ không hợp lý””). Rác “thải bỏ không hợp lý” chỉ bao gồm rác thải bỏ tại các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh. 21
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RÒ RỈ VĨ MÔ VÀ RÒ RỈ VI MÔ [ 2018 ]

Những hạn chế

Tái chế vẫn chưa được coi là một nguồn
rò rỉ mặc dù các hoạt động không chính
thức có thể gây ra rò rỉ vi nhựa. Không
có dữ liệu nào được tìm thấy liên quan
đến mảng này.

0,1 kt  
Viên
nén 0,7 kt  

Mỹ phẩm 1,1 kt  
Sợi dệt 5,9 kt  

Bụi lốp

7,8 kt
Rò rỉ vi mô*

444,8 kt
Rò rỉ vĩ mô

Các ghi nhận chính

• Rò rỉ vi nhựa đóng góp 2%
vào tổng lượng rò rỉ của
quốc gia. Phần đóng góp nhỏ bé
này của các vi nhựa là khá phổ biến
đối với các quốc gia nơi rác thải rắn
hầu như vẫn chưa được quản lý hợp
lý.

* Phương pháp luận sử dụng để tính toán lượng rò rỉ vi nhựa được dựa theo Dự án Rò rỉ Nhựa (2019)

Thông tin 
chi tiết hơn
có tại phần
Phụ lục

RA CÁC DÒNG CHẢY 
VÀ ĐẠI DƯƠNG:

453 kt
22
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ĐỐT RÁC LỘ THIÊN: ƯỚC TÍNH TƯƠNG ĐỐI [ 2018 ]

• Đốt lộ thiên rác thải nhựa không được quản lý 
hợp lý ở Việt Nam gây ra những rủi ro lớn cho 
sức khỏe con người (do việc thải ra các chất hóa 
học độc hại như dioxine và các hạt vật chất) và 
trực tiếp góp phần vào biến đổi khí hậu.

Các ghi nhận chính

Mặc dù chúng tôi không có được dữ liệu 
cụ thể về việc đốt rác, chúng tôi đưa ra 
một ước tính tương đối về lượng nhựa 
có thể gây ra ô nhiễm không khí qua việc 
sử dụng những giả định được đưa ra 
trong báo cáo Phá vỡ Làn sóng nhựa
(Lau et al, 2020): trung bình 60% rác thải 
nhựa không được thu gom và 13 % rác 
thải nhựa tại các bãi rác được đốt trên 
toàn thế giới. Trong trường hợp của Việt 
Nam, thì ước tính thành 55% tổng số rác 
thải nhựa không được quản lý hợp lý nên
gây ô nhiễm không khí thông qua đốt lộ 
thiên.

Những hạn chế

Điều tra các hoạt động đốt lộ thiên và tiến 
hành nghiên cứu thực địa để ước tính số 
lượng đốt rác thải nhựa không được quản 
lý hợp lý.Giải quyết các hạn chế

Ô NHIỄM 
KHÔNG KHÍ:

2’197 kt
55%
được thải vào không khí 
dưới dạng các chất hóa 
học độc hại thông qua 
đốt lộ thiên

3’991 kt
Tổng số nhựa 

không được quản 
lý hợp lý

Presenter
Presentation Notes
To waterways and oceans = 322(macro)*(1-0,55) + 14,3(micro)
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TÁI CHẾ: VAI TRÒ CỦA KHU VỰC CHÍNH THỨC VÀ KHÔNG CHÍNH THỨC [ 
2018 ]

Tái chế bởi
khu vực
chính thức

Rác thải
nhựa xuất
khẩu

Rác thải
nhựa được
thu gom để

tái chế

Rác
thải nhựa

nhập
khẩu

Số lượng tính theo nghìn tấn

309

615 615

• Chỉ 6% rác thải nhựa phát sinh
trong nước được tái chế.

Những ghi nhận chính

Thông tin phát hiện
Năm 2018, Việt Nam tái chế 924 kt rác
thải nhựa (15% tổng lượng rác thải
nhựa), nhưng hầu hết trong số đó (615 
kt) đến từ phế liệu nhập khẩu, được tái
chế bởi khu vực chính thức. Số 309 kt
rác thải nhựa tái chế còn lại là rác thải
nhựa phát sinh trong nước và được tái
chế bởi khu vực không chính thức. Kết
quả là,  chỉ có 6% lượng rác thải nhựa
phát thải trong nước được tái chế.

15
Tổng tái chế

%

323

14

Tái chế
bởi khu
vực
không
chính
thức

6%

Tái chế rác
thải nhựa
trong nước

24
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2.2 CÁC KẾT QUẢ CHI TIẾT VỀ 
CÁC ĐIỂM NÓNG
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5 LOẠI ĐIỂM NÓNG

Điểm nóng

POLYMER

Điểm nóng

ỨNG DỤNG

Điểm nóng
NGÀNH

Điểm nóng
KHU VỰC

Điểm nóng
QUẢN LÝ 
RÁC THẢI

TẠI SAO rò rỉ?

CÁI GÌ đang rò rỉ?

Rò rỉ Ở ĐÂU?

TẠI SAO

CÁI GÌ
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MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ DẪN

Câu hỏi chính được trả lời:

Những loại polymer nào góp phần quan
trọng vào rò rỉ nhựa trong nước?

Đọc biểu đồ điểm nóng polymer như thế nào?

Các thành phần thanh biểu đồ cân 
bằng khối lượng polymer là gì?
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CÂN BẰNG KHỐI LƯỢNG THEO POLYMER [ 2018 ]
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RÁC THẢI KHÔNG ĐƯỢC QUẢN LÝ HỢP LÝ VÀ RÒ RỈ
THEO POLYMER

[ 2018 ]
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CÁC ĐIỂM NÓNG POLYMER [ 2018 ]
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• PET là thành phần rò rỉ cao
nhất theo giá trị tuyệt đối (112 
kt), với tỷ lệ rò rỉ là 11%. Hơn
một phần mười lượng PET 
đưa ra thị trường bị rò rỉ ra 
đại dương.

• LDPE và PP theo sau với 103 
nghìn tấn và 96 nghìn tấn rò rỉ
tương ứng.

• Mặc dù Cao su tổng hợp xếp
hạng thấp về lượng rò rỉ tuyệt
đối (8 nghìn tấn), nhưng 12% 
lượng chất thải của nó bị rò rỉ
ra đại dương và các dòng chảy.
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DIỄN GIẢI VÀ CÁC HẠN CHẾ

32

PET

PET là một trong những loại polymers có nhiều khả
năng được thu gom để tái chế bởi khu vực không chính
thức (bởi vì chúng có giá trị cao đối với những người
nhặt rác và do đó chúng rất dễ nhận biết). Tuy nhiên, đó
cũng là một trong những loại polymers có khả năng cao
nhất bị thải bỏ và rò rỉ (tỷ lệ thải cao). Vì lý do này, nó là
một trong những điểm nóng, cả về rò rỉ tuyệt đối lẫn rò
rỉ tương đối.

Để nắm được số lượng tái chế của khu vực không chính
thức là đặc biệt thách thức, do có rất nhiều chủ thể nhỏ
và các cá nhân tham gia vào khu vực này và do sự miễn
cưỡng của họ trong việc chia sẻ thông tin với chính
quyền. Trong tài liệu này, khối lượng PET được thu thập
để tái chế được lấy từ một nghiên cứu của GA Circular 
(2020) về các mô hình thu gom rác thải bởi khu vực
không chính thức. Việc tái chế PET bởi khu vực không
chính thức không được thực hiện trong các điều kiện
thân thiện với môi trường và do đó sẽ có tỷ lệ rò rỉ đi
kèm với nó, mà đó không phải là trường hợp trong
nghiên cứu này.

Tim hiểu kỹ hơn về khu vực không chính thức. Điều này
có thể đạt được qua việc kết nối những người thu gom
rác không chính thức (người ve chai và công nhân đội
nhặt rác) với khu vực tái chế chính thức. 

LDPE

LDPE được tái chế chủ yếu từ phế liệu nhập khẩu chứ
không phải từ rác thải trong nước. Chất thải LDPE phát
sinh ở Việt Nam không được tái chế, bởi vì nó không có
giá trị đối với khu vực tái chế không chính thức. Vì lí do 
này, LDPE là một trong các điểm nóng, cả về rò rỉ tuyệt
đối lẫn rò rỉ tương đối.

Chúng tôi cho rằng vật liệu tái chế từ năm 2017 được
bao gồm trong «nhập khẩu và sản xuất nhựa nguyên
sinh» năm 2018. Chúng tôi ước tính nguyên liệu tái chế
trong năm 2017 qua việc điều chỉnh số liệu của năm
2018 thông qua tốc độ tăng trưởng GDP. Con số này
chiếm trên 50% tổng lượng sản xuất và nhập khẩu
LDPE.

Thông tin phát hiện

Các hạn chế

Khắc phục các hạn chế

Liên hệ với các đơn vị tái chế chính thức để hiểu rõ hơn: 
bao nhiêu LDPE được tái chế, nó đến từ đâu và sử dụng
cuối cùng của nó là gì

Thông tin phát hiện

Các hạn chế

Khắc phục các hạn chế
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PP

Một phần ba trong số 1,5 Mt PP đầu vào trên thị trường
được chuyển vào dự trữ, nằm trong các sản phẩm có
tuổi thọ cao, nhưng khoảng 1,1Mt trở thành rác thải, 
khiến cho PP trở thành loại polymer đứng thứ hai về
lượng chất thải phát sinh trước khi tái chế. Tỷ lệ tái chế
thấp của PP và tình trạng quản lý không hợp lý nói
chung ở Việt Nam khiến cho PP trở thành một trong các
polymer đứng hàng đầu về rò rỉ tuyệt đối.

Tương tự như đối với PET về những gì liên quan tới tái
chế.
Chúng tôi không hiểu rõ về số phận của 101 kt rác thải
PP từ ngành công nghiệp xe hơi, chúng tôi cho rằng nó
có cùng MWI như rác thải đô thị.

Tìm hiểu kỹ hơn về quản lý rác thải bởi ngành công
nghiệp xe hơi.

Polyester

Trên 900 kt sợi polyester sẽ bị lãng phí mỗi năm ở Việt
Nam, chủ yếu từ ngành dệt may.

Thông tin phát hiện

Các hạn chế

Khắc phục các hạn chế

Thông tin phát hiện

Tất cả polymers

• Nhập khẩu trái phép chất thải có thể là một vấn đề ở 
Việt Nam, đặc biệt sau chính sách năm 2018 của
Trung Quốc cấm nhập khẩu hầu hết các loại nhựa và
các vật liệu khác, nhưng chúng tôi không thể đánh
giá mức độ quan trọng của hiện tượng này.

• Việc đánh giá trữ lượng theo polymer, cũng như việc
quản lý hợp lý và không hợp lý rác thải, được bắt đầu
từ phân tích ngành, thông qua một ngành để lập bản
đồ polymer. Việc lập bản đồ này dựa trên thị trường
EU (PlasticsEurope, 2018). 

Có một ngành để lập bản đồ polymer dựa trên thị
trường Việt Nam sẽ nâng cao chất lượng của phân tích.

Các hạn chế

Khắc phục các hạn chế
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MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ DẪN

Câu hỏi chính được trả lời:

Những ứng dụng nhựa nào rò rỉ nhiều
nhất?

Đọc biểu đồ điểm nóng ứng dụng như thế nào?

Các thành phần thanh biểu đồ cân 
bằng khối lượng ứng dụng là gì?
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CÂN BẰNG KHỐI LƯỢNG
THEO ỨNG DỤNG

[ 2018 ]
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Phân tích ứng dụng bao gồm hầu hết các sản phẩm có vòng đời ngắn được
biết đến (chủ yếu liên quan tới), tương ứng với 57% tổng số rác thải nhựa
phát sinh trong năm 2018.
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RÁC THẢI KHÔNG ĐƯỢC QUẢN LÝ HỢP LÝ VÀ RÒ RỈ
THEO ỨNG DỤNG [ 2018 ]
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Các ghi nhận chính

CÁC ĐIỂM NÓNG ỨNG DỤNG [ 2018 ]
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Khăn vệ sinh

• Cho đến nay, túi nhựa là thành
phần rò rỉ cao nhất theo giá trị
tuyệt đối (244 kt) và xếp thứ 2
về tỷ lệ rò rỉ (12%). Chúng rất
có hại cho sinh vật biển.

• Nắp hộp/chai đứng thứ 2 về rò
rỉ tuyệt đối (18 kt) với tỷ lệ rò rỉ là
12%. Hộp và thùng là các yếu
tố đứng thứ 3 về rò rỉ tuyệt đối
(17 kt) và có hại cho sinh vật
biển.

• Mặc dù lưới đánh cá xếp hạng
thấp về rò rỉ tuyệt đối (1 kt), gần
như 1/6 lượng rác thải từ chúng
có xu hướng rò rỉ vào đại dương.

Lưới đánh cá

Điểm chất lượng
1

2

3

4

5

Có hại cho sinh vật và
các hệ sinh thái biển

Nắp hộp/chai

3.1
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CÁC ĐIỂM NÓNG ỨNG DỤNG :
DIỄN GIẢI VÀ NHỮNG HẠN CHẾ

Tất cả các ứng dụng
• Chúng tôi không có sẵn dữ liệu về khối lượng sản

xuất theo loại ứng dụng ở Việt Nam. Khối lượng sản
xuất đã được ước tính theo giả định rằng tầm quan
trọng tương đối trong sản xuất quốc gia được thể
hiện qua tầm quan trọng tương đối trong thương
mại. Đây là một giả định chắc chắn, và nó có vẻ
không đúng đối với Việt Nam: phương pháp này dẫn
tới một ước tính rằng trên 2Mt túi nhựa sẽ trở thành
rác thải, trong khi rác thải LDPE (chất liệu thường
được dùng để sản xuất túi nhựa) lên tới khoảng 1 
Mt. Do đó, dường như xuất nhập khẩu không đại
diện cho sản xuất trong nước, và do đó chúng tôi
không có được cái nhìn thấu đáo về sản xuất các ứng
dụng ở Việt Nam. 

• Không có sẵn số liệu về tỷ lệ xả rác cụ thể của Việt
Nam. Do đó, tỷ lệ xả rác trung bình đối với các điều
kiện của EU đã được sử dụng (tham khảo Dự án Rò rỉ
nhựa (2019) và Ủy ban Châu Âu (2018)).

Các hạn chế

Tham gia các dự án nghiên cứu hợp tác để thu hẹp
khoảng cách về những dữ liệu cụ thể này.

Khắc phục
các hạn chế
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C

Điểm nóng
POLYMER

Điểm nóng
ỨNG DỤNG

Điểm nóng
NGÀNH

Điểm nóng
KHU VỰC

Điểm nóng
QUẢN LÝ 
RÁC THẢI

CÁC ĐIỂM NÓNG 
NGÀNH
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MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ DẪN

Câu hỏi chính được trả lời:

Những ngành nào rò rỉ nhựa nhiều nhất
trong nước?

Đọc biểu đồ điểm nóng ngành như thế nào?

Các thành phần thanh biểu đồ cân 
bằng khối lượng theo ngành là gì?

Xuất khẩu
rác thải

Tái chế

Thải bỏ hợp lý

Không được
thu gom

Thải bỏ không hợp lý

Các sản phẩm vòng
đời dài

Các sản phẩm vòng
đời ngắn **

(n
gh

ìn
tấ

n/
nă

m
)

THÀNH PHẦN 
ĐẦU RA

n
g

h
ìn

tấ
n

Sector

Để biết thêm thông tin 
chi tiết, hãy xem phần 
Phương pháp luận

THÀNH PHẦN 
ĐẦU VÀO

MWI =

Không được
quản lý hợp
lýRác thải

LR =
Rò rỉ
Rác thải

T3

2. Tập trung vào rò rỉ và tỷ lệ rò rỉ1. Xác định rò rỉ từ rác thải không được quản
lý hợp lý

Rác thải

Bao bì Dệt may Du lịch Đánh bắt cá …

Tăng ròng trữ lượng

Không được
thu gomRác

thải
Thải bỏ không hợp
lý

Bị rò rỉ

Không được quản lý
hợp lý

+

* Các sản phẩm vòng đời ngắn: các sản phẩm bị vứt đi trong vòng năm nghiên cứu (Vòng đời < 1 
năm)
** Các sản phẩm vòng đời dài: các sản phẩm bị vứt đi sau năm nghiên cứu (Vòng đời > 1 năm)

Du lịch

Bao bì

Dệt may

…

Đánh bắt
cá

3 thành phần rò rỉ nhiều
nhất về giá trị tuyệt
đối HOẶC tương đối

Các thành phần rò rỉ
nhiều nhất về giá trị
tuyệt đối VÀ tương
đối

4. Đánh giá điểm chất lượng của các kết
quả

3. Lựa chọn các điểm nóng dựa vào rò
rỉ tuyệt đối và tương đối

Dữ liệu thô

Mô hình

Độ tin cậy

Tương quan địa lý

Tương quan thời gian

Độ chi tiết M
a 

tr
ận

 đ
án

h
gi

á
ch

ất
lư

ợn
g

dữ
liệ

u

2.0
1

2

3

4

5

ĐiểmTiêu chí
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CÂN BẰNG KHỐI LƯỢNG THEO NGÀNH [ 2018 ]

Đ Ầ U  V À O

Đ Ầ U  R A

Không được thu gom

Thải bỏ không
hợp lý

Thải bỏ hợp lý

Xuất khẩu nhựa nguyên sinh
và sản phẩm

Thay đổi trữ
lượng

Các sản phẩm vòng đời dài

Các sản phẩm vòng đời ngắn

Xuất khẩu rác thải

Tái chế

1

2

3

4

5

Điểm chất lượng

2.4
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RÁC THẢI KHÔNG ĐƯỢC QUẢN LÝ HỢP LÝ VÀ RÒ RỈ THEO 
NGÀNH [ 2018 ]

X% | Chỉ số chất thải không được quản lý hợp lý (MWI)

X% |  Tỷ lệ rò rỉ (LR)

Không được
thu gom

Rác thải

Thải bỏ không hợp
lý

Rò rỉ

+ Không được
quản lý hợp lý

1

2

3

4

5

Điểm chất lượng

2.4
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3 thành phần rò rỉ
nhiều nhất về giá
trị tuyệt đối HOẶC 
tương đối

Các thành phần
rò rỉ nhiều nhất
về giá trị tuyệt đối
VÀ tương đối

Các ghi nhận chính

CÁC ĐIỂM NÓNG NGÀNH [ 2018 ]

Bao bì

Dệt may

Ô tô - khác

Ô tô – lốp

Đánh bắt cá

Y tế

Nông nghiệp

Điện & Điện tử

Du lịch

• Ngành bao bì đóng góp tới
70% tổng lượng rò rỉ nhựa
với 317 kt rác thải bao bì rò rỉ
vào đại dương và các dòng
chảy. 

• Các ngành đánh bắt cá, y tế
và ô tô – lốp xe đóng góp
không nhiều vào rò rỉ tuyệt
đối nhưng lại có tỷ lệ rò rỉ cao
(tương ứng là 35%, 18% và
12%).

Xây dựng

• Ngành dệt may đứng thứ 2 
về góp phần rò rỉ nhựa theo
giá trị tuyệt đối (32 kt), thấp
hơn nhiều ngành bao bì.

1

2

3

4

5

Điểm chất lượng

2.4
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CÁC ĐIỂM NÓNG NGÀNH :
DIỄN GIẢI VÀ CÁC HẠN CHẾ

Bao bì

Bao bì là ngành có rò rỉ tuyệt đối cao nhất, cao hơn tất
cả các ngành khác cộng lại. Điều này là do nhiều lí do 
khác nhau. Thứ nhất, bao bì là ngành tiêu thụ nhựa
nhiều nhất và, không giống như các ngành khác, tất cả
các sản phẩm trong ngành bao bì đều trở thành rác thải
trong năm (không có dự trữ). Thứ hai, mặc dù hầu hết
nhựa được thu gom để tái chế ở Việt Nam đến từ ngành
bao bì, nó chỉ đại điện cho 8% của toàn bộ sản xuất bao 
bì nhựa. Ngẫu nhiên, tái chế nhựa ở Việt Nam cũng góp
phần vào rò rỉ, bởi vì các làng nghề - nơi hầu hết rác thải
sinh hoạt được tái chế - hoạt động mà không có thiết bị
cần thiết để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Thứ ba, 
nhựa trong ngành bao bì có khả năng cao nhất bị xả
thải.

Dệt may

Dệt may là ngành đứng thứ hai về rò rỉ tuyệt đối, nhựa
trong dệt may không được tái chế, nhưng rò rỉ tương
đối tổng thể lại nhỏ hơn do khả năng bị thải bỏ thấp
hơn và tỷ lệ thải thấp hơn so với ngành bao bì. 

Thông tin phát hiện

Thông tin phát hiện

Đánh bắt cá

Ngành đánh bắt cá có rò rỉ tương đối cao nhất, do các
ngư dân thường có thói quen vứt rác xuống biển. 
Phương pháp tiếp cận của chúng tôi cũng xem xét tới
vấn đề mất ngư cụ và vứt bỏ ngư cụ không đúng chỗ
trên đất liền, nhưng chúng không chiếm phần lớn trong
rò rỉ nhựa tuyệt đối của quốc gia. 

Ngành đánh bắt cá không bao gồm các chợ cá. Các chợ
cá dường như là trung tâm của quản lý rác thải không
hợp lý và rò rỉ trực tiếp ra biển, do chúng ở gần bờ biển. 
(Lekima Hung photographs).Các hạn chế

Thông tin phát hiện

Du lịch

Chúng tôi coi mức tiêu thụ nhựa hàng ngày của một
khách du lịch tương đương với mức tiêu thụ bao bì
nhựa hàng ngày của một người dân địa phương.

Các hạn chế

https://zingnews.vn/hanh-trinh-7000-km-cua-nguoi-san-rac-khap-bo-bien-viet-nam-post909097.html?fbclid=IwAR2ZqZGOE2LvN5pXFD3eFQ4dL_JCcUjF1ZWCSZJ7Tvz0Rvzmg2zMKRVQEDg
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CÁC ĐIỂM NÓNG NGÀNH:
DIỄN GIẢI VÀ CÁC HẠN CHẾ

Y tế
Rác thải y tế có mức độ rò rỉ tương đối cao nhưng lại có
rò rỉ tuyệt đối thấp. 

Rò rỉ tương đối cao rất có thể không chính xác, bởi vì
chúng tôi không giả định rằng có một phương pháp xử
lý đặc biệt đối với rác thải y tế, như trường hợp của hầu
hết các quốc gia nơi phần lớn rác thải y tế được đốt. 
Chúng tôi giả định rằng rác thải y tế được quản lý như
rác thải thông thường, với giá trị thấp đối với người tái
chế vì nó bị nhiễm độc. Thực tế, chúng tôi chứng kiến
rằng ống tiêm đã qua sử dụng được tái chế tại các cơ sở
tái chế không chính thức trên khắp Việt Nam. Tuy
nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng rác thải nhựa y tế có
khối lượng nhỏ hơn so với rác thải nhựa ngành bao bì, 
do đó ít nghiêm trọng hơn về rò rỉ nhựa.

Thông tin phát hiện

Các hạn chế
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D

Điểm nóng
POLYMER

Điểm nóng
ỨNG DỤNG

Điểm nóng
NGÀNH

Điểm nóng
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RÁC THẢI

CÁC ĐIỂM 
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MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ DẪN

Câu hỏi chính được trả lời:
Những khu vực nào trong nước có
rò rỉ rác thải nghiêm trọng nhất?

Phát sinh rác thải (tấn)

Tỷ lệ thu gom rác (%)

Chỉ số rác thải không được
quản lý hợp lý (%)

2) … và sử dụng
thông tin địa lý, 
thủy văn và nhân
khẩu học…

3) … cho phép tính
toán bản đồ rò rỉ và
xác định các điểm
nóng khu vực

Rò rỉ nhựa (tấn)

1) Chồng các lớp thông
tin khác nhau có sẵn ở 
cấp thành phố / huyện

/ xã và/của các mẫu đại
diện được mô hình

hóa…
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PHÁT SINH RÁC THẢI: BẢN ĐỒ VÀ DIỄN GIẢI [ 2018 ]

Các ghi nhận chính

• Phát sinh rác thải nhựa tập trung quanh các khu
vực TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, nơi mật độ dân số
cao hơn

• 25% rác thải phát sinh là nhựa (các loại)

Khắc phục các hạn chế

Hạn chế

• Phát sinh rác thải nhựa tính trên đầu
người được giả định là như nhau trên
toàn Việt Nam (57 kg/người/năm), không
phân biệt giữa các thành phố lớn, trung
bình, các vùng nông thôn và vùng sâu
vùng xa (phân loại dựa theo GA Circular, 
2020). Điều này rất có thể dẫn tới ước
tính quá cao lượng tiêu thụ nhựa ở các
vùng sâu vùng xa và nông thôn.

• Lượng khách du lịch được chia đều trên
toàn lãnh thổ Việt Nam, dẫn tới việc
lượng phát sinh rác thải tại các khu du 
lịch được ước tính thấp hơn so với thực
tế.
Thu thập thông tin về phát sinh rác thải
tính trên đầu người và mô tả đặc điểm
rác thải qua các mẫu đại diện khác nhau
ở Việt Nam.  

Chi tiết hơn có tại
phần Phụ lục

Quần đảo Hoàng Sa

Quần đảo Trường Sa
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THU GOM RÁC:
BẢN ĐỒ VÀ DIỄN GIẢI [ 2018 ]

Các ghi nhận chính

Khắc phục các hạn chế

Tỷ lệ rác thải được thu gom rất khác
nhau trên toàn Việt Nam. Ví dụ, các
tỉnh Quảng Ninh và Khánh Hòa có tỷ
lệ thu gom là 100%, trong khi tỉnh Cà
Mau chỉ có tỷ lệ thu gom là 1%. 

• Nỗ lực thu gom rác tập trung tại các thành phố
chính nơi phần lớn rác thải được phát sinh.

• Một số vùng sâu vùng xa có tỷ lệ thu gom rác dưới
15%. 

Thông tin phát hiện

Giới hạn

Chúng tôi giả định rằng các bãi chôn
lấp ở một tỉnh cụ thể chỉ tiếp nhận rác
thải từ tỉnh đó. Điều này có thể không
đúng đối với các thành phố lớn nơi có
thể chuyển rác thải tới các tỉnh lân
cận. 

Có thông tin chi tiết về xuất xứ của
rác thải tại các bãi chôn lấp và các bãi
rác khác nhau.Chi tiết hơn có tại

phần Phụ lục

Quần đảo Hoàng Sa

Quần đảo Trường Sa
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CHỈ SỐ RÁC THẢI KHÔNG ĐƯỢC QUẢN LÝ HỢP LÝ:
BẢN ĐỒ VÀ DIỄN GIẢI [ 2018 ]

Các ghi nhận chính

• MWI thấp hơn ở các thành phố lớn (khoảng 50%) và
cao hơn ở các nơi khác (khoảng 90% ).

Khắc phục các hạn chế

Do sử dụng các bãi chôn lấp và các bãi
rác không hợp vệ sinh, một phần tư
lượng rác thải được thu gom được quản
lý không hợp lý, cùng với rác thải không
được thu gom dẫn tới chỉ số MWI cao, 
đặc biệt ở bên ngoài các khu vực đô thị.Thông tin phát hiện

Hạn chế

• Chúng tôi giả định rằng các lò đốt rác, ủ 
rác làm phân và tái chế không có ở các
vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. 

• Do thiếu số liệu, chúng tôi giả định rằng
trong phạm vi một tỉnh, các bãi chôn lấp
hợp vệ sinh và không hợp vệ sinh có
công suất như nhau.

Tiếp cận được dữ liệu chi tiết hơn, theo
tỉnh về lượng rác thải đưa tới các bãi
chôn lấp hợp vệ sinh/không hợp vệ sinh, 
cũng như các lò đốt rác.

Chi tiết hơn có tại
phần Phụ lục

Quần đảo Hoàng Sa

Quần đảo Trường Sa
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RÒ RỈ TRONG KHU VỰC: BẢN ĐỒ VÀ DIỄN GIẢI [ 2018 ]

Một số thống số dẫn tới rò rỉ rác trên
khắp Việt Nam:

• Các khu vực dân cư đông đúc thường
nằm gần dòng chảy hoặc bờ biển
(khoảng cách trung bình: 6km). Điều
này sẽ làm gia tăng khả năng đưa rác
ra môi trường biển

• Dòng chảy bề mặt đạt đỉnh cao nhất
tối đa là 16mm.ngày-1 ở các lưu vực
vào tháng 11.

Các ghi nhận chính

• Lượng rò rỉ hàng năm từ rác thải không được quản
lý hợp lý: 443’531 tấn

• Lượng rò rỉ hàng năm từ rác thải không được quản lý
hợp lý/ ngư cụ bị mất trên biển và từ việc xả rác từ
tàu xuống biển: 1’423 tấn

Thông tin phát hiện

Chi tiết hơn có tại
phần Phụ lục

1’423 
tấn

Quần đảo Hoàng Sa

Quần đảo Trường Sa
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E

Điểm nóng
POLYMER

Điểm nóng
ỨNG DỤNG

Điểm nóng
NGÀNH

Điểm nóng
KHU VỰC

Điểm nóng
QUẢN LÝ 
RÁC THẢI

CÁC ĐIỂM NÓNG 
QUẢN LÝ RÁC THẢI
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MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ DẪN

Câu hỏi chính được trả lời:
Giai đoạn quản lý rác thải nào rò rỉ
nhựa nhiều nhất trong nước?

1) Chúng tôi xác định mỗi yếu tố* của hệ thống quản lý
rác thải đóng góp vào giảm thiểu rò rỉ là tích cực (điểm
lạnh coolspot), trung bình hay tiêu cực (điểm nóng) 

2) Hiểu sơ lược về tình trạng của hệ thống quản lý rác
thải trong nước qua bảng phân tích (Dashboard) này

*Để biết mô tả chi tiết về
các yếu tố và phương
pháp luận, hãy tham
khảo công cụ T4.1 

T4
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Các ghi nhận chính

CÁC ĐIỂM NÓNG QUẢN LÝ RÁC THẢI

Đóng góp tiêu cực
vào sự rò rỉ

Đóng góp trung lập

Không được đánh giá

Đóng góp tích cực

Để biết thêm thông tin 
chi tiết và những giải
thích, xem công cụ
T4.1

N
G

U
Ồ

N
T

H
U

 G
O

M
KẾ

T 
TH

ÚC
 

• Nhập khẩu rác thải nhựa đang 
gây hại cho cơ sở hạ tầng tái 
chế.

• Phát sinh rác thải nhựa trên đầu
người ở Việt Nam (58  
kg/người/năm) cao hơn bình quân
trên thế giới * (29 kg/ người/năm).

• Thu gom nhựa có giá trị chủ yếu ở 
các khu vực thành thị.

• Thu gom nhựa không có giá trị
hiện đang không được thực
hiện.

• Nhựa được tái chế không chính
thức không được quản lý hợp lý và
dẫn tới rò rỉ.

• Thiếu các khu chôn lấp rác hợp
vệ sinh.

• Đốt lộ thiên là hoạt động phổ
biến ở các vùng nông thôn

• Lũ lụt xảy ra thường xuyên ở Việt
Nam và gây ra rò rỉ đáng kể.

* Giá trị phát sinh rác thải nhựa trung bình trên đầu người được lấy từ cơ sở dữ liệu What a Waste 2.0 (Kaza et al.,

2018)

Nhập khẩu rác thải
nhựa

Xuất khẩu rác thải
nhựa

Phát sinh rác thải

nhựa bình quân đầu

người

Tỷ lệ nhựa trong dòng

chất thải

Phân loại rác có thể
phân hủy

Phân loại nhựa có

thể tái chế
Phân loại bởi khu

vực không chính

thức

Sự sẵn có của sơ cở
hạ tầng công cộng

Thu gom rác thải
đô thị chính thức

Thu gom rác thải
công nghiệp chính

thức

Giá trị của nhựa tái

chế
Giá trị của nhựa

không tái chế

Thiết kế thùng rác Tần suất thu gom Điều kiện khí hậu Khác (động vật)

Vứt rác do thói quen

văn hóa

Vứt rác do thiếu thùng

rác công cộng
Tần suất vứt rác bừa bãi

Tần suất đốt rác trái

phép

Tỷ lệ rác thải tại các

bãi rác

Tỷ lệ rác thải tại

các bãi chôn lấp
Tái chế không chính
thức

Năng lực tái chế

Tần suất vệ sinh và

quét dọn thành phố
Tần suất làm sạch

đường nước

Tần suất dọn dẹp bờ
biển

Tần suất của các hoạt

động dọn dẹp khác

Quản lý nước tràn
Thu gom nước thải

Hiệu quả xử lý nước

thải

Số phận của bùn từ
Nhà máy xử lý nước
thải

PHÁT SINH 

RÁC THẢI

PHÂN LOẠI 

RÁC THẢI

THU GOM 

RÁC THẢI

RÒ RỈ
TRONG KHI 

CHỜ THU  

GOM

CÁC HÀNH VI 

LIÊN QUAN TỚI 
RÁC THẢI

CƠSỞHẠTẦNG 

QUẢN LÝ RÁC THẢI

QUẢN LÝ

SAURÒRỈ

QUẢN LÝ 
NƯỚC THẢI
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HÀNH TRÌNH CỦA RÁC THẢI NHỰA BẰNG HÌNH ẢNH

56

4

Người thu gom rác

Người nhặt rác

Cơ sở thu mua phế liệu

Trạm trung chuyển Xe tải

Chôn lấp và bãi rác
không hợp vệ sinh

(phân loại và tập hợp chất
thải có thể tái chế)

Nhà

Q
uả

n
lý

rá
c

th
ải

ch
ín

h
th

ức
T

h
u
 g

o
m

và
tá

ic
hế

kh
ô
n
g

ch
ín

h
th

ức

Đốt và chôn lấp hợp
vệ sinh

2

2

Tái chế chính
thức

Tái chế không chính
thức

1

3
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1 2

3

Người thu gom rác Hệ thống Đồng nát: thu gọm tại nhà

Vận chuyển nhựa đi tái chế

57

Vận chuyển nhựa đi tái chế
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Waste storage

Tái chế không
chính thức:
cơ sở tái chế

4

Tích trữ

Phân loại thủ
công rác thải
công nghiệp

Phân loại rác thải

Tích trữ
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Secondary pellets

Tái chế

Đốt lộ thiên gắn liền với tái chế

Tái chế

Tái chế

4
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Rò rỉ từ tái chế
không chính thức

4
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CÁC ĐIỂM NÓNG 
CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG
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3 thành phần rò rỉ nhiều nhất về
giá trị tuyệt đối HOẶC tương
đối

Các thành phần rò rỉ nhiều nhất
về giá trị tuyệt đối VÀ tương
đối

TÓM TẮT CÁC ĐIỂM NÓNG

Bao bì

Dệt may

Ô tô-khác

Ô tô-lốp xe

Đánh bắt cá

Y tế

Nông nghiệp

Điện & điện tử

Du lịch

Xây dựng

PET

LDPE

PP

HDPE

Polyester

PS

Cao su
tổng hợp

PVC

Khác

Polymer Ứng dụng Ngành Quản lý rác thảiKhu vực

Đóng góp tiêu cực vào rò rỉ

Đóng góp trung lập

Đóng góp tích cực

Không được đánh giá

Túi

Hộp và thùng

Đầu lọc thuốc lá

Chai đựng đồ
uống

Các loại chai 
khác

Vỏ hộp sữa

Tã trẻ em

Khăn vệ sinh

Lưới đánh cá

Nắp hộp/chai

Quần đảo Hoàng Sa

Quần đảo
Trường
Sa
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DANH SÁCH CÁC ĐIỂM NÓNG CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG

[ # ] [ ĐIỂM NÓNG CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG ] [ / ]

1 Nhựa đang bị rò rỉ ở Việt Nam do một khối lượng lớn rác thải được nhập khẩu để tái chế, điều này ngăn cản rác thải trong nước được tái chế.

2 Tỷ lệ nhựa trong dòng rác thải là cao ở Việt Nam và tỷ lệ phát sinh rác thải tăng mạnh do sự tăng trưởng kinh tế quan trọng của đất nước.

3 Nhựa rò rỉ từ các vùng TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội bởi vì các vùng này dân cư rất đông đúc với mức độ phát sinh rác thải nhựa cao, gần với các dòng chảy

4 PET rò rỉ ở Việt Nam do tình trạng tiêu thụ nhiều PET trong bao bì dùng một lần và tỷ lệ thu gom thấp (46%).

5 LDPE rò rỉ ở Việt Nam do tiêu thụ nhiều và tỷ lệ thu gom thấp (36%).

6 PP rò rỉ ở Việt Nam do tiêu thụ nhiều và tỷ lệ thu gom thấp (34%).

7 Nhựa rò rỉ từ khu vực Bao bì do tiêu thụ nhiều bao bì nhựa dùng một lần ở Việt Nam.

8 Nhựa sử dụng trong dệt may và da giày rò rỉ ở Việt Nam do tiêu thụ nhiều và tỷ lệ thu gom thấp (36%).

9 Nhựa rò rỉ đặc biệt ở các khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa do tỷ lệ thu gom thấp nơi những người nhặt rác không thể kiếm sống bằng nghề này.

10 Nhựa rò rỉ đặc biệt ở các khu vực thành thị do tỷ lệ thu gom nhựa có thể tái chế vẫn còn quá thấp mặc dù hệ thống ĐỒNG NÁT được triển khai rất tốt (thu gom tận
nhà).

11 Tình trạng xả rác tràn lan làm giảm lượng rác được thu gom.

12 Tình trạng đốt rác làm giảm lượng rác được thu gom và thải bỏ hợp lý.

13 Sự hiện diện của các kênh mương trong các khu dân cư đông đúc kết hợp với hành vi xả rác làm tăng sự rò rỉ trực tiếp ra môi trường.

14 Rác thải rò rỉ ở Việt Nam là do công suất của các bãi chôn lấp hợp vệ sinh thấp so với lượng phát sinh rác thải.

15 Ở Việt Nam, rác thải phát sinh trong nước được tái chế bởi khu vực không chính thức, không được thực hiện đúng cách và làm gia tăng tình trạng rò rỉ rác thải
nhựa.

CHUNG (liên quan tới tất cả các loại nhựa và tất cả các vùng) CỤ THỂ (liên quan tới các loại nhựa cụ thể và tất cả các vùng)
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MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM CÁC ĐIỂM NÓNG CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG

THU GOMNGUỒN

KẾT THÚC 
VÒNG ĐỜI

CHUNG (Liên quan tới tất cả các loại nhựa và tất
cả các vùng)

CỤ THỂ (Liên quan tới các loại nhựa hoặc các vùng
cụ thể)

1

2

4

3

7

5 6

8

9

10

1
1

12

13

14

15

Mỗi điểm nóng có thể hành động có thể giải quyết vấn
đề ô nhiễm nhựa ở một hoặc nhiều giai đoạn trong
chuỗi giá trị nhựa. Chúng tôi nhận thấy rằng danh
sách các điểm nóng có thể hành động đối với Việt

Nam đòi hỏi có một tập hợp cân bằng các hành động
trong toàn bộ chuỗi giá trị, nhưng chú trọng tới nguồn

(sản xuất hoặc nhập khẩu nhựa).
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CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP3.1
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PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP

Các điểm nóng có
thể hành động

(AH)

AH 1

AH 2

AH 3

…

AH x

Biện pháp can 
thiệp (I)

Khả năng giảm
thiểu rò rỉ*

Hậu quả không
mong muốn**

I1

I2 trung bình trung bình

I3 cao thấp

I4

I5

…

I79 trung bình cao

I80

I81

I82 cao trung bình

I83

* Khả năng giảm thiểu rò rỉ: các hành động có khả năng giảm thiểu cao là các hành động góp phần làm giảm
đáng kể rò rỉ nhựa và các tác động.
** Các hậu quả không mong muốn: các hành động có hậu quả cao là những hành động rất có thể dẫn tới
những đánh đổi về môi trường hoặc kinh tế-xã hội (như thay thế nhựa bằng một loại vật liệu khác có thể gây
ra những tác động môi trường khác như phát thải khí nhà kính).

BƯỚC 1: chọn tối đa 3 
biện pháp can thiệp
cho mỗi điểm nóng có
thể hành động

BƯỚC 2: đánh giá các mức độ tiêu
chí cho từng biện pháp can thiệp
được lựa chọn

BƯỚC 3: trực quan hóa các biện
pháp can thiệp ưu tiên ở trên cùng
bên phải của biểu đồ

S2

Biện pháp
can thiệp 79

Biện pháp
can thiệp 82

Biện pháp can 
thiệp 2

Biện pháp
can thiệp X

Biện pháp
can thiệp 3

Biện pháp can thiệp
ưu tiên

Tiềm năng giảm
thiểu*

Các hậu quả không
mong muốn**

Giảm thiểu rò rỉ
nhựa
CAO

Giảm thiểu rò rỉ
nhựa

TRUNG BÌNH

Giảm thiểu rò rỉ
nhựa
THẤP

CAO
có đánh đổi lớn về

môi trường và kinh tế
- xã hội

TRUNG BÌNH
có khả năng phải đánh
đổi về môi trường và

kinh tế - xã hội

THẤP
không có đánh đổi
về môi trường và
kinh tế - xã hội
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LỰA CHỌN SƠ BỘ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP

Khắc phục các hạn chế

Các điểm được phân
bố ngẫu nhiên trong ô 
được chỉ định để tránh
sự chồng chéo. Mỗi ô 
trong bảng gồm 9 ô 
nhỏ này tương ứng với
một cặp thấp/thấp
hoặc thấp/trung bình
hoặc thấp/cao, ... Chỉ
những ô có điểm mới
được tính, chứ không
phải vị trí tương đối
của nó với các điểm lân
cận. 

Thông tin phát hiện

Các hạn
chế

Danh sách các biện
pháp can thiệp là kết
quả của phân tích điểm
nóng; nó hiện đang
dựa trên nhận thức
của các tác giả. Danh
sách cuối cùng của các
biện pháp can thiệp
cần được xây dựng
thông qua quá trình
tham vấn nhiều bên
liên quan.
Tổ chức một hội thảo
về quá trình tham vấn
nhiều bên liên quan và
lặp lại quy trình lựa
chọn các biện pháp can 
thiệp.
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PHÂN LOẠI CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP

S2

Các biện pháp can thiệp có thể
xảy ra tại bất cứ điểm nào dọc
theo chuỗi giá trị.
Chúng tôi phân loại chúng
thành sáu loại phương pháp
tiếp cận dọc theo chuỗi giá trị.
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DANH SÁCH CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP ƯU TIÊN BAN ĐẦU

[LOẠI BIỆN PHÁP CAN 
THIỆP] [BIỆN PHÁP CAN THIỆP ƯU TIÊN] [ CODE ]

SẢN XUẤT BỀN VỮNG

Giảm nhập khẩu và xuất khẩu rác/phế liệu nhựa I32

Thúc đẩy thiết kế vật liệu hoặc quy trình thay thế nhựa bằng vật liệu khác dựa trên đánh giá vòng đời I36

Thúc đẩy thiết kế vật liệu hoặc quy trình ủng hộ tái sử dụng các đồ vật bằng nhựa (như chương trình
ký gửi) I37

TIÊU THỤ BỀN VỮNG VÀ LỐI 
SỐNG

Giảm thiểu xả rác ở các khu đô thị I14

Giảm nhu cầu về, và sử dụng, sản phẩm nhựa dùng một lần, đặc biệt các đồ nhựa cầm đi I19

CÁC HỆ THỐNG THU GOM RÁC

Ngăn chặn việc quét đường thải rác nhựa vào cống rãnh hoặc các dòng chảy I44

Lập kế hoạch thu gom rác thường xuyên hơn trước khi có các trận mưa I45

Tăng cường phân loại nhựa tại hộ gia đình I48

Đảm bảo rác thải nhựa có giá trị đủ để bù đắp chi phí thu gom (đối với tất cả các loại polymer) I59

Đảm bảo rác thải nhựa có giá trị đủ để bù đắp chi phí thu gom (PP) I60

Đảm bảo rác thải nhựa có giá trị đủ để bù đắp chi phí thu gom (LDPE) I61

CƠ SỞ HẠ TẦNG VỀ RÁC THẢI

Nâng cao năng lực xử lý rác phù hợp (các bãi chôn lấp hợp vệ sinh nếu các giải pháp đầu nguồn 
khác không thể áp dụng được) I71

Tăng mật độ thùng rác ở các khu đô thị I80

Tăng mật độ thùng rác ở các khu vực cụ thể dễ bị rò rỉ I83

CÁC GIẢI PHÁP DỌN DẸP/LÀM 
SẠCH Dọn dẹp các bãi biển và/hoặc các khu vực bị ô nhiễm I02



Các điểm nóng ô nhiễm nhựa Xây dựng hành động Phụ lục4Giới thiệu về Hướng dẫn1 Tài liệu tham khảo52 3

CÁC CÔNG CỤ3.2
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PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC CÔNG CỤ

Biện pháp can thiệp
(I)

I2

I3

…

I79

I82

Công cụ (J) Tính khả thi* Tính phối hợp**

J1

J2 trung bình trung bình

J3 cao cao

J4

J5

…

J79 trung bình thấp

J80

J81

J82 cao trung bình

J83

* Tính khả thi: cần thực hiện đánh giá về mặt kỹ thuật và kinh tế - xã hội của từng công cụ. Chúng tôi không khẳng định một phương pháp để thực hiện đánh
giá bởi vì điều này nằm ngoài phạm vi của Hướng dẫn. Người dung có thể quyết định sử dụng phương pháp nào dựa trên các nguồn lực sẵn có. Một đánh giá
định tính theo mặc định với ba cấp độ được đề xuất.

** Tính phối hợp: Một số công cụ có thể hữu ích cho nhiều biện pháp can thiệp, do đó tạo ra hiệu ứng phối hợp tích cực. Tiêu chí này không chỉ đánh giá số
biện pháp can thiệp đề xuất được hưởng lợi từ một công cụ, mà còn đánh giá xem công cụ đề xuất có phối hợp hài hòa với các công cụ đã có trước đó hay 
không.

BƯỚC 1: chọn tối đa 3 
công cụ cho mỗi biện
pháp can thiệp lựa chọn
ở S2

BƯỚC 2: đánh giá các mức độ
tiêu chí cho từng công cụ lựa
chọn

BƯỚC 3: trực quan hóa các công
cụ ưu tiên ở trên cùng bên phải
của biểu đồ

Công cụ
79

Công cụ
82

Công cụ
2

Công cụ X

Công cụ
3

Các công cụ ưu tiênTính phối hợp**

Tính khả thi*

CAO
Nhiều biện pháp can 

thiệp chịu ảnh hưởng
tích cực của các công

cụ và công cụ sau
phối hợp hài hòa với

các công cụ có từ
trước

TRUNG BÌNH
Nhiều biện pháp

can thiệp chịu ảnh
hưởng tích cực

của công cụ

THẤP
Chỉ có một số biện

pháp can thiệp chịu
ảnh hưởng tích cực

của công cụ

THẤP TRUNG BÌNH CAO

S3
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DANH SÁCH CÁC LOẠI CÔNG CỤ PHÙ HỢP

S3

Sáng tạo tri thức

Cơ sở dữ liệu

Lập bản đồ

Chuyên môn

Công việc kinh doanh

Công dân

Lĩnh vực rác thải

Hợp tác

Cấu trúc

R&D  

Xã hội
Công nghệ thủy sản
Công nghệ vi nhựa
Công nghệ rác thải

Ưu đãi

Khu vực không chính thức

Đầu tư

Các mô hình kinh doanh mới
Thuế

Lệnh cấm

Nâng cao trách nhiệm của người sản xuất (EPR)

Thực thi luật

Quy định của ngành công nghiệp

Quy định của thành phố

Quy định thương mại

Quy định ngành rác thải

Tiêu chuẩn hóa

Giám sát

Nâng cao nhận thức

CÁC CÔNG CỤ

Tăng cường năng lực

Kinh tế

Đổi mới

Chính sách / quy định
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Thực hiện cùng với

Hỗ trợ bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển

Xuất bản tháng 10 năm 2020,  
với các kết quả của năm 2018

Báo cáo quốc gia
VIỆT NAM

74
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SO SÁNH VỚI CÁC NGHIÊN CỨU KHÁC



PHỤ LỤC4
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KHO
DỮ LIỆU

4.1
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TỶ LỆ CHI TIẾT THEO POLYMER

 Rác thải = Được thu gom + Không được thu gom

 Được thu gom = Tái chế trong nước rác thải được thu gom + Xuất khẩu
rác thải được thu gom +  Thải bỏ hợp lý + Thải bỏ không hợp lý

 Không được quản lý hợp lý = Thải bỏ không hợp lý + Không được thu gom
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QUẢN LÝ RÁC THẢI THEO TỈNH (1/2)

Giá trị bình quân đầu người được tính bằng cách lấy tổng giá trị chia cho dân số năm 2020 do NASA dự báo vào
năm 2015.  
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QUẢN LÝ RÁC THẢI THEO TỈNH (2/2)
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ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
DỮ LIỆU

4.2
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CÁC ĐIỂM NÓNG POLYMER
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU (1/2)

2.1
1

2

3

4

5

Điểm chất lượng
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CÁC ĐIỂM NÓNG POLYMER
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU (2/2)

2.1
1

2

3

4

5

Điểm chất lượng
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Tái chế chính thức và nhập khẩu phế liệu

Việt Nam tái chế cả rác thải nhập khẩu và rác thải trong nước.
Việc nhập khẩu rác thải do chính phủ quy định. Chính phủ cấp
giấy phép cho các công ty đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.
Chúng tôi gọi các công ty này là các đơn vị tái chế “chính thức".
Theo VPA và VCCI (2019) các đơn vị tái chế chính thức chỉ tái chế
rác thải nhựa nhập khẩu, họ không tái chế rác thải phát sinh
trong nước. Điều này là do, cùng với những lí do khác, yêu cầu về
một nguồn cung liên tục rác thải có thể tái chế (logistic) và chất
lượng rác thải cao. Mặt khác, rác thải phát sinh trong nước được
thu gom để tái chế chủ yếu bởi một mạng lưới rộng khắp của
những người nhặt rác tự tổ chức và được tái chế bởi các cơ sở tái
chế “không chính thức" hoạt động ở quy mô hộ gia đình tại các
làng nghề (xem phần dưới đây).

Liên quan tới tái chế chính thức, chúng tôi có hai nguồn dữ liệu
chính: VCCI (2019) và VPA. VCCI (2019) cung cấp một danh sách
các công ty tái chế cùng với năng lực tái chế và các loại polymer
mà họ tái chế, tổng công suất là 872kt.

Từ đó chúng tôi biết được rằng PET được tái chế chính thức là 65
kt/năm. VPA đánh giá trong một cuộc phỏng vấn rằng khu vực
chính thức chỉ tái chế LDPE, và rằng PVC và PS không được tái
chế. Từ UN Comtrade chúng tôi có được thông tin về 2 kt PS nhập
khẩu và 1 kt PVC. Chúng tôi phải tự đánh giá xem 36 kt PE (LDPE)
và PP được chia tách như thế nào. Bởi vì chúng tôi không có
thông tin gì khác nên chúng tôi giả định là chia tỷ lệ 50-50. VPA
ước tính rằng khối lượng thực tế của nhựa được tái chế năm
2018 là 615 kt. Với giả thiết khối lượng tái chế theo polymer
tương xứng với năng lực tái chế, chúng tôi có được thông tin về
tái chế chính thức rác thải nhập khẩu.

Chúng tôi muốn nói rằng, trên thực tế, rất khó để đánh giá chính
xác lượng chất thải được tái chế bởi khu vực chính thức, bởi vì
các nguồn khác nhau báo cáo khối lượng khác nhau, đặc biệt là
những thứ liên quan tới buôn bán chất thải.

Điều rõ ràng là Việt Nam nhập khẩu rất nhiều rác thải nhựa.
Trong trường hợp tốt nhất, lượng rác thải này được tái chế 100%
bởi các công ty được cấp phép và tôn trọng các tiêu chuẩn môi
trường không gây rò rỉ trực tiếp rác thải nhựa (như giả định để
đơn giản hóa trong phân tích của chúng tôi). Nhưng ngay cả
trong kịch bản lạc quan này, việc nhập khẩu chất thải làm chuyển
hướng một phần đáng kể năng lực tái chế của đất nước khỏi tái

CÁC ĐIỂM NÓNG POLYMER
CÁC GHI CHÚ VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH (1/2)
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Tái chế không chính thức và xuất khẩu rác thải

Ở Việt Nam, cũng có một cộng đồng sôi động không chính thức
của những người nhặt rác. Họ thu gom và phân loại rác để tái
thế và sau đó chuyển chúng tới khu vực tái chế không chính thức
hoạt động tại các làng nghề ở các vùng ngoại ô của hai thành
phố lớn là Hồ Chí Minh và Hà Nội. Một nghiên cứu bởi GA
Circular (2020) ước tính có 323 kt nhựa được thu gom bởi những
đội ngũ Đồng nát, người thu gom rác và những người nhặt rác tại
các bãi rác. Nghiên cứu cũng ước tính lượng PET và HDPE trong
số rác thải được thu gom để tái chế (tương ứng là 43% và 23%).
Trong phần còn lại, chúng tôi ấn định tỷ lệ của polymer dựa trên
số lượng sẵn có tại thị trường, đối với các polymer mà chúng tôi
cho là có thể tái chế được. Chúng tôi thu được:

Chúng tôi cho rằng Polyester không thể tái chế được bởi vì phần
lớn chúng nằm trong ngành dệt may. Nhóm “Khác” không tái chế
được, và Cao su tổng hợp không nằm trong nhóm được xem xét
bởi GA i l (2020)

CÁC ĐIỂM NÓNG POLYMER
CÁC GHI CHÚ VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH (2/2)

Một số chất thải được thu gom để tái chế được xuất khẩu, và
một số được tái chế không chính thức. Tổng lượng xuất khẩu
được lấy từ cơ sở dữ liệu BACI của Gaulier (2010) (mã HS3915) và
tỷ lệ của polymer giống như tỷ lệ trong “Thu gom để tái chế”.
Những thứ còn lại được tái chế ở Việt Nam bởi khu vực không
chính thức. Để tìm hiểu về tái chế rác thải tại các làng nghề tái
chế ở Việt Nam, hãy xem các bức ảnh trong phần “Các điểm nóng
Quản lý rác thải".
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CÁC ĐIỂM NÓNG ỨNG DỤNG
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU (1/2)

Điểm chất lượng
1

2

3

4

5

3.1
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CÁC ĐIỂM NÓNG ỨNG DỤNG
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU (2/2)

Điểm chất lượng
1

2

3
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5

3.1
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Đầu lọc thuốc lá: Chúng tôi ước tính số lượng đầu lọc thuốc
lá dựa trên số liệu về tiêu thụ thuốc lá từ Kostova et al.
(2014) kết hợp với số liệu về dân số của Việt Nam. Trọng
lượng nhựa của đầu lọc thuốc lá là 0,17g. Từ các số liệu này,
chúng tôi có được lượng rác thải phát sinh. Dữ liệu thương
mại về nhập khẩu và xuất khẩu được xác định thông qua UN
COMTRADE (mã: 240220). Tái chế được đặt ở mức 0. Tỷ lệ rác
được thải bỏ hợp lý được lấy từ tỷ lệ trung bình của rác được
thải bỏ hợp lý (điểm nóng ngành), áp dụng cho số đầu lọc
thuốc lá không bị vứt bừa bãi. Tỷ lệ xả rác được tính ở mức
29%, dựa theo báo cáo về xả rác của Ủy ban Châu Âu (2018).
Lượng rác thải bỏ không hợp lý được dựa trên tỷ lệ trung
bình của rác được thải bỏ không hợp lý (điểm nóng ngành),
áp dụng cho số đầu lọc thuốc lá không bị vứt bừa bãi hoặc
được thải bỏ hợp lý. Tỷ lệ rò rỉ được lấy từ PLP (25%) và được
áp dụng cho số đầu lọc thuốc lá không được thu gom và
được thải bỏ không hợp lý để xác định tổng lượng rò rỉ.

Khăn vệ sinh: nhập khẩu và xuất khẩu được xác định thông
qua UN COMTRADE (mã: 961900). Lượng rác phát sinh được
ước tính là 3 chiếc/ngày, 4 ngày/tháng, 12 tháng/năm cho tất
cả dân số nữ trong độ tuổi từ 15 tới 55 tuổi, với trọng lượng
của một khăn vệ sinh là 2gr. Tái chế được đặt ở mức 0. Tỷ lệ
khăn vệ sinh được thải bỏ hợp lý được lấy từ tỷ lệ trung bình
của khăn vệ sinh được thải bỏ hợp lý (điểm nóng ngành), áp
dụng cho số khăn vệ sinh không bị vứt bừa bãi. Tỷ lệ xả rác
được tính là 21%, dựa trên báo cáo về xả rác của Ủy ban
Châu Âu (2018). Lượng thải bỏ không hợp lý được dựa trên tỷ
lệ trung bình của khăn vệ sinh được thải bỏ không hợp lý
(điểm nóng ngành), áp dụng cho số khăn vệ sinh không bị
vứt bừa bãi hoặc được thải bỏ hợp lý. Tỷ lệ rò rỉ được lấy từ
PLP (15%) à á d h ố khă ệ i h khô đ th

Tã trẻ em: nhập khẩu và xuất khẩu được xác định thông qua
UN COMTRADE (2020). Để xác định lượng tã rác phát sinh,
chúng tôi cho rằng dân số đô thị (36%) từ 0-2 tuổi (một nửa
của dân số trong độ tuổi 0-4 trong cơ sở dữ liệu thống kê của
UN), sử dụng 4,16 đơn vị tã/ngày (Mendosa et al., 2018).
Trọng lượng trung bình của một cái tã trẻ em là 29,1 g, trong
đó 33% được làm từ các thành phần nhựa (Espinosa et al.
2015). Tái chế được đặt ở mức 0. Tỷ lệ tã được thải bỏ hợp lý
được lấy từ tỷ lệ trung bình của tã được thải bỏ hợp lý (điểm
nóng ngành), áp dụng cho số tã không bị vứt bừa bãi. Tỷ lệ
xả rác được tính là 21% (lấy khăn vệ sinh làm cơ sở), dựa trên
báo cáo về xả rác của Ủy ban Châu Âu (2018). Lượng tã thải
bỏ không hợp lý được dựa trên tỷ lệ trung bình của tã được
thải bỏ không hợp lý (điểm nóng ngành), áp dụng cho tã trẻ
em không bị vứt bừa bãi hoặc được xả thải hợp lý. Tỷ lệ rò rỉ
được lấy từ PLP (15%) và áp dụng cho số tã không được thu
gom và được thải bỏ không hợp lý để xác định tổng lượng rò
rỉ.

CÁC ĐIỂM NÓNG ỨNG DỤNG
CÁC GHI CHÚ VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH
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CÁC ĐIỂM NÓNG NGÀNH
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU(1/2)
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CÁC ĐIỂM NÓNG NGÀNH
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU (2/2)
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Đánh bắt cá: Dữ liệu về số tàu đánh bắt cá được lấy từ Viện
Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản (2019), là dự báo về quy mô
đội tàu vào năm 2029. Số lượng ngư cụ theo tàu được lấy
theo Kế hoạch quản lý biển của Thái Lan giai đoạn 2015-2019
được ấn hành bởi FAO (2015), và được sử dụng làm cơ sở để
tính toán số lượng ngư cụ ở Việt Nam. Theo mặc định, trọng
lượng nhựa theo loại ngư cụ được tính theo các thiết kế kỹ
thuật tìm thấy trong nhiều tài liệu xuất bản (bao gồm
Nédélec et al., 1990). Kết hợp hai phần thông tin này sẽ cho
ra đầu vào nhựa ròng từ các ngư cụ. (Điểm chất lượng = 3,
bởi vi chúng tôi lấy một số dữ liệu từ Thái Lan)

Y tế: Tổng lượng rác thải nhựa phát sinh trong ngành y tế
đươc tính bằng cách kết hợp số lượng giường bệnh (số liệu
thống kê năm 2014 của WHO, 2,6 giường bệnh trên 1000 cư
dân), tỷ lệ sử dụng giường bệnh trung bình (Abhicharttibutra
et al., 2018), tổng lượng rác thải phát sinh theo giường bệnh
và tỷ lệ rác thải nhựa trung bình trong lượng rác thải y tế
(Nguyen et al. 2014). Không có sự phân biệt giữa rác thải y tế
lây nhiễm và không lây nhiễm. (Điểm chất lượng = 1.5, bởi vì
tỷ lệ sử dụng giường bệnh trung bình được lấy từ một
nghiên cứu tại Thái Lan)

Du lịch: Dữ liệu về số khách du lịch và thời gian lưu trú trung
bình được lấy từ Tóm tắt số liệu thống kê du lịch của WTO
(2020). Chúng tôi kết hợp thông tin này với lượng phát sinh
rác thải nhựa trung bình trên đầu người mỗi ngày theo tính
toán của chúng tôi để ước tính lượng rác thải nhựa phát sinh
của ngành du lịch. Chúng tôi đưa ra giả định rằng lượng rác
thải nhựa phát sinh bởi một du khách và bởi một người dân
Việt Nam là như nhau. (Điểm chất lượng = 3, bởi vì khách du
lịch có thể phát thải lượng rác thải nhựa nhiều hơn so với
mức trung bình của người dân)

Chúng tôi giả định ba ngành này sẽ tồn tại trong thời gian
ngắn và tất cả nhựa trong ba ngành này sẽ trở thành chất
thải trong năm, không có dự trữ. Điều này là chính xác đối
với ngành Y tế và Du lịch và nó phù hợp với cách chúng tôi
tính toán đầu vào ròng từ hai ngành này. Tuy nhiên, đối với
ngành Thủy sản, điều đó có nghĩa rằng chúng tôi đang ước
tính quá mức lượng chất thải phát sinh. Lưu ý rằng, rác thải
phát sinh từ các ngư cụ đã khá thấp.
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Đóng góp của rò rỉ vi mô

• Bụi lốp: thất thoát và rò rỉ các hạt cao su tổng hợp từ lốp
xe ra môi trường biển được tính toán dựa trên phương
pháp luận được mô tả trong PLP (2019). Đóng góp của nó
vào rò rỉ được đề cập trong phần “Lốp xe ôtô”.

• Sợi dệt: thất thoát và rò rỉ của sợi dệt ra môi trường biển
được tính toán dựa trên phương pháp luận được mô tả
trong PLP (2019). Đóng góp của nó vào rò rỉ được đề cập
trong phần “Dệt may”.

• Mỹ phẩm: thất thoát và rò rỉ của hạt vi nhựa ra môi
trường biển được tính toán dựa trên phương pháp luận
được mô tả trong PLP (2019). Đóng góp của nó vào rò rỉ
được đề cập trong phần “Các ngành khác”.

• Viên nén: thất thoát và rò rỉ ra môi trường biển của viên
nén trong các quá trình vận chuyển và sản xuất được tính
toán dựa trên phương pháp luận được mô tả trong PLP
(2019). Đóng góp của nó vào rò rỉ được đề cập trong phần
“Các ngành khác”.
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Thải bỏ hợp lý và thải bỏ không hợp lý

Rác thải ở Việt Nam hoặc được đốt, ủ phân, thu gom để tái chế
hoặc được đưa đến bãi chôn lấp hợp vệ sinh hoặc không hợp
vệ sinh. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới “Đánh giá công tác
quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp nguy
hại” (Van Den Berg et al., 2018) là nguồn dữ liệu chính về quản
lý chất thải của Việt Nam. Theo báo cáo này, 14% rác thải thu
gom được đem đốt, 4% được làm phân hữu cơ và 10% được
tái chế. Hơn nữa, đối với 72% còn lại được thải bỏ tại các bãi
chôn lấp, báo cáo chỉ ra rằng có 7,4 Mt rác thải được đưa đến
các bãi chôn lấp mỗi năm.

Chúng tôi giả định rằng chỉ các thành phố và các tỉnh lớn (xem
GA circular (2020) để biết thêm về phân loại các thành phố) có
các cơ sở ủ phân và đốt rác, xử lý tổng cộng 1,8 Mt rác thải.
Lượng rác thải này được phân bổ theo tỉnh dựa trên dân số
của tỉnh. Tương tự như vậy, chúng tôi phân bổ 10% lượng rác
thu gom để tái chế giữa các thành phố, tỉnh lớn và tỉnh trung
bình, dựa trên dân số của thành phố và tỉnh. Ngoài ra, báo cáo
nêu chi tiết số tấn rác được thải bỏ tại các bãi chôn lấp theo
tỉnh. Điều này giúp cho chúng tôi có được một bức tranh toàn
cảnh về lượng rác thải được thu gom theo tỉnh (ủ phân, đốt,
thu gom để tái chế và thải bỏ tại các bãi chôn lấp).

Các số liệu này không nêu cụ thể về rác thải nhựa mà bao gồm
tất cả rác thải nói chung. Để biết được bao nhiêu nhựa đã được
thu gom trong nước, chúng tôi cần xác định tỷ lệ nhựa trong
dòng chất thải. GA Circular (2020) ước tính 0,75 kg rác thải phát
sinh trên đầu người; lấy lượng rác thải nhựa phát sinh thu
được từ phân tích

Điểm nóng ngành chia cho tổng lượng rác thải phát sinh ước
tính bởi GA Circular (2020), chúng tôi có tỷ lệ nhựa trong dòng
chất thải là 25%.

Chúng tôi tính lượng rác thải nhựa được thu gom theo tỉnh
bằng cách nhân lượng rác thải nói chung được thu gom theo
tỉnh với tỷ lệ nhựa trong dòng chất thải.

Để biết được bao nhiêu nhựa được chôn lấp và đốt, chúng tôi
trừ lượng rác thải nhựa được thu gom để tái chế theo tỉnh ra
khỏi lượng rác thải nhựa được thu gom theo tỉnh (Nghiên cứu
này – Khu vực | Thu gom để tái chế). Chúng tôi giả định rằng
sự phân tách rác thải nhựa giữa chôn lấp và đốt phản ánh sự
phân tách rác thải nói chung giữa chôn lấp và đốt, theo tỉnh.
Cuối cùng, để biết được bao nhiêu rác thải được đưa tới bãi
chôn lấp hợp vệ sinh hoặc không hợp vệ sinh, chúng tôi sử
dụng tỷ lệ của bãi chôn lấp hợp vệ sinh so với bãi chôn lấp
không hợp vệ sinh theo tỉnh (Van Den Berg et al., 2018). Chúng
tôi xem xét việc thải bỏ hợp lý rác thải nhựa được đốt hoặc bị
hao bụt tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Chúng tôi cũng xem xét
việc thải bỏ không hợp lý rác thải nhựa được đưa tới các bãi
chôn lấp không hợp vệ sinh.
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Đánh bắt cá: Rò rỉ nhựa từ ngành đánh bắt cá có thể được chia
thành ba thành phần:

1) Rò rỉ do mất ngư cụ trên biển trong quá trình thực hiện các
hoạt động đánh bắt cá;
2) Rò rỉ từ các ngư cụ bị vứt bỏ hoặc không được quản lý hợp lý
trên đất liền;
3) Rò rỉ từ rác thải nhựa bị vứt xuống biển bởi một số ngư dân.

(1) Rò rỉ do mất ngư cụ trên biển được tính toán bằng cách sử
dụng tỷ lệ hao hụt theo loại ngư cụ được cung cấp bởi
Richardson et al. (2019). Đối với một số ngư cụ, mất mát chỉ
được tính cho các mảnh vỡ của ngư cụ, do đó chúng tôi phải
đưa ra giả định về việc một mảnh vỡ sẽ lớn như thế nào (10%,
50% hay 90% của một đơn vị ngư cụ). Tính toán mặc định của
chúng tôi lấy giả định là một mảnh vỡ chiếm 50% của một đơn
vị ngư cụ.

(2) Rò rỉ từ ngư cụ không được quản lý hợp lý trên đất liền
được tính toán từ sự chênh lệch giữa đầu vào ròng và hao hụt
trên biển, theo đó tỷ lệ hao hụt và thải bỏ cụ thể được áp dụng.

(3) Xả rác trên biển được ước tính bằng cách lấy tỷ lệ xả rác
trung bình một ngày đối với các sản phẩm bao bì trong nước
áp dụng cho số ngày mỗi ngư dân đi biển, nhân nó lên hai lần
(giả định: 120 ngày một năm trên biển đối với các ngư dân đi
biển toàn thời gian). Số lượng ngư dân được tính bằng cách lấy
số thuyền nhân với số ngư dân trung bình của một tàu đánh cá
ở Thái Lan (Kế hoạch Quản lý biển của Thái Lan giai đoạn 2015-
2019, FAO.) (Điểm chất lượng 2.5)
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