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Kinh tế tuyến tính (Linear Economy) gây suy giảm tài nguyên và gia tăng chất thải

I. Kinh tế tuyến tính vs Kinh tế tuần hoàn

→ Cần 1,7 trái đất để đáp

ứng nhu cầu tài nguyên

của thế giới hiện nay

(GFN, 2018);

https://data.footprintnetwork.org/


Kinh tế tuyến tính (Linear Economy) gây suy giảm tài nguyên và gia tăng chất thải

I. Kinh tế tuyến tính vs Kinh tế tuần hoàn

→ Năm 2050, tổng khối lượng rác thải

nhựa thải ra biển sẽ nhiều hơn tổng

khối lượng cá trong các đại dương
(Ellen MacArthur Foundation, 2016: 17);

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_Pages.pdf
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I. Kinh tế tuyến tính vs Kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuyến tính (Linear Economy) gây suy giảm tài nguyên và gia tăng chất thải

→ Việt Nam: CTR tăng 10%/ năm, CTR đô thị

tăng 10-16%/năm (tốc độ gia tăng xếp thứ 4

Đông Nam Á) (MONRE, 2017: 16);

→ 11,6 triệu tấn năm 2016; 15,9 triệu tấn năm

2030 và 21,96 triệu tấn năm 2050

(WB, 2018);

http://ceid.gov.vn/bao-cao-chuyen-de-ve-moi-truong-quoc-gia-nam-2017-chuyen-de-quan-ly-chat-thai/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317


Kinh tế tuyến tính (Linear Economy) gây suy giảm tài nguyên và gia tăng chất thải

I. Kinh tế tuyến tính vs Kinh tế tuần hoàn

→ Việt Nam: thứ 68 thế giới về diện

tích, thứ 15 thế giới về dân số,

nhưng xếp thứ 4 về rác thải nhựa,

với 280.000 tấn/năm

(Jambeck và cộng sự, 2015);

https://www.iswa.org/fileadmin/user_upload/Calendar_2011_03_AMERICANA/Science-2015-Jambeck-768-71__2_.pdf


Kinh tế tuyến tính (Linear Economy) gây suy giảm tài nguyên và gia tăng chất thải

I. Kinh tế tuyến tính vs Kinh tế tuần hoàn

→ Ô nhiễm không khí đã khiến Việt Nam

mất đi 5,18% GDP của năm 2013

(WB, 2016);

→ Ô nhiễm nước có thể gây thiệt hại 3,5%

GDP vào năm 2035 (WB, 2019)

http://documents.worldbank.org/curated/en/781521473177013155/pdf/108141-REVISED-Cost-of-PollutionWebCORRECTEDfile.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/781521473177013155/pdf/108141-REVISED-Cost-of-PollutionWebCORRECTEDfile.pdf


Kinh tế tuần hoàn là một hệ thống có tính

khôi phục và tái tạo thông qua các thiết

kế chủ động. Nó thay thế khải niệm “kết

thúc vòng đời” của vật liệu bằng khái

niệm khôi phục, chuyển dịch theo hướng

sử dụng năng lượng tái tạo, không dùng

các hóa chất độc hại gây tổn hại tới việc

tái sử dụng và hướng tới giảm thiểu chất

thải thông qua việc thiết kế vật liệu, sản

phẩm, hệ thống kỹ thuật và cả các mô

hình kinh doanh trong phạm vi của hệ

thống đó (Ellen MacArthur Foundation,

2012: 7)

“
I. Kinh tế tuyến tính vs Kinh tế tuần hoàn

http://circularfoundation.org/sites/default/files/tce_report1_2012.pdf


Internationalization 

of products and 

services and the 

development of 

global brands

Bảo tồn và phát triển vốn tự

nhiên thông qua việc sử dụng

hợp lý và tái tạo tài nguyên

Labour migration

Tối ưu hóa lợi tức của tài

nguyên bằng cách tuần hoàn

các sản phẩm và vật liệu nhiều

nhất có thể trong các chu trình

Nâng cao hiệu suất chung của

toàn hệ thống bằng cách tối

thiểu hóa các ngoại ứng tiêu

cực, thông qua thiết kế chất

thải

Nội hàm



II. Bối cảnh

Sự chuyển dịch đang trở thành

xu hướng Riêng tại châu Âu:

• 600 tỉ Euro mỗi năm

• 580.000 việc làm

• Giảm phát thải khí nhà kính

(Ellen MacArthur Foundation, 2015)

Năm 2018: 

• 34 quốc gia

• 118 mô hình tiêu biểu

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf


Phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu

KTTH có thể tạo ra tác động

trực tiếp tới hơn 10 trong tổng

số 17 mục tiêu chung của phát

triển bền vững;

134 trên tổng số 169 mục tiêu

cụ thể có liên quan chặt chẽ với

KTTH (Schroeder, 2018)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jiec.12732


III. Thực trạng - Sơ lược khung chính sách hiện nay:

1998

Chỉ Thị 36/CT-TW

“ban hành các chính   

sách về thuế, tín dụng 

nhằm hỗ trợ áp dụng  

các công nghệ sạch”  

và “áp dụng công       

nghệ sạch, ít phế thải, 

tiêu hao ít nguyên liệu 

và năng lượng”

Nghị Quyết 

41-NQ/TW

“Khuyến khích tái chế 

và sử dụng các sản     

phẩm tái chế” và        

“Từng bước áp dụng  

các biện pháp buộc    

các cơ sở sản xuất,     

nhập khẩu phải thu    

hồi và xử lý sản phẩm 

đã qua sử dụng”

2004

Luật BVMT

2005

Nghị Quyết 

24-NQ/TW

2013
Chiến lược PTBV Việt    

Nam 2011-2020

Chiến lược BVMT đến 

2020, tầm nhìn 2030

Chiến lược Tăng trưởng 

xanh

2014

• Nghị định 38/  

2015/NĐ-CP

• Quyết định 16/

2015/QĐ-TTg

2015

Luật BVMT

2012

Luật Khoáng sản 2010

Luật Tài nguyên nước 2012

Luật Đất đai 2013

2018

Chiến lược QG 

về quản lý tổng 

hợp CTR

Chỉ thị 29-CT/TW năm 2009

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội

2011-2020



• Sáng kiến Không xả thải ra thiên nhiên (Zero

Waste to Nature) do VCCI khởi xướng;

• Sáng kiến tái chế nắp bia Tiger thành sắt làm

cầu tại Tiền Giang;

Lợi ích với doanh nghiệp

Lợi ích lan toả cho xã hội

• Mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Ninh Bình, Cần

Thơ và Đà Nẵng, giúp tiết kiệm 6,5 triệu USD/năm;

• Các mô hình sản xuất sạch hơn;

• Mô hình chế biến phụ phẩm thủy sản (vỏ tôm, đầu

tôm,…) tạo ra Chitosan và SSE

Một số mô hình Kinh tế tuần hoàn



Thể chế hoá Kinh tế tuần hoàn, hướng tới thực hiện Kinh tế tuần hoàn

trong mọi hoạt động

- Luật về Kinh tế tuần hoàn;

- Đẩy mạnh chi tiêu công xanh;

- Kinh nghiệm quốc tế;

Xây dựng lộ trình Kinh tế tuần hoàn

- Doanh nghiệp là động lực trung tâm;

- Phối hợp chặt chẽ giữa Bộ TNMT, NGOs, VCCI và doanh 

nghiệp;

- Kinh nghiệm quốc tế;

IV. Cơ hội hợp tác

Thúc đẩy các thị trường tái chế

- Mở rộng trách nghiệm của nhà sản xuất (EPR);

- Thị trường nguyên vật liệu thứ cấp;



IV. Cơ hội hợp tác

Kinh tế tuần hoàn là cách tốt nhất để phá vỡ

mối liên hệ lâu nay giữa tăng trưởng kinh tế

và các ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường

– UNEP (2011) và OECD (2011) 

“

Không còn phải đánh đổi giữa

kinh tế và môi trường

http://www.gci.org.uk/Documents/Decoupling_Report_English.pdf
https://www.oecd.org/env/waste/47944428.pdf


Xin chân thành cảm ơn!

nhnam@isponre.gov.vn
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