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1. Mở đầu
Mô hình phát triển kinh tế truyền thống, hay

còn gọi là kinh tế tuyến tính (Linear Economy)
có đặc điểm Khai thác tài nguyên từ môi trường
tự nhiên làm đầu vào cho hệ thống kinh tế, qua
quá trình Sản xuất, Tiêu dùng và cuối cùng Thải
loại ra môi trường, dẫn đến gia tăng chất thải,
cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và gây ô nhiễm,
suy thoái môi trường, vượt qua giới hạn sức chịu
tải của môi trường. Năm 2018, Mạng lưới Dấu
chân toàn cầu GFN  ước tính nhu cầu về tài
nguyên thiên nhiên cho các hoạt động kinh tế của
con người hiện nay đã gấp 1,7 lần khả năng đáp
ứng của trái đất [1]. Vì thế, nếu không thay đổi
cách thức phát triển, việc cạn kiệt tài nguyên là
không thể tránh khỏi. Về rác thải, chỉ tính riêng
rác thải nhựa đổ ra biển của thế giới năm 2014 đã
là 150 triệu tấn; dự đoán đến năm 2050 nếu

không có những giải pháp hữu hiệu, tổng khối
lượng rác thải nhựa thậm chí sẽ nhiều hơn tổng
khối lượng cá trong các đại dương [2]. Với Việt
Nam, hiện nay chúng ta  đang phải đối mặt với
các vấn đề về tài nguyên và môi trường, hậu quả
của mô hình  kinh tế tuyến tính, nổi lên là:

i) Tiêu thụ năng lượng tăng nhanh và suy
giảm tài nguyên: Tiêu thụ năng lượng của Việt
Nam trong nhiều năm trở lại đây tăng gấp đôi so
với tốc độ tăng trưởng GDP khiến kể từ năm
2015, Việt Nam đã trở thành nước nhập khẩu
ròng năng lượng [3]. Nhiều tài nguyên hiện đang
suy giảm nghiêm trọng, tiêu biểu là than đá
(Hình 1).

Từ một nước vẫn tự hào về xuất khẩu than,
Việt Nam bắt đầu phải nhập than từ năm 2001
và đến năm 2015 đã trở thành nước nhập khẩu
ròng than (lượng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu).

Tóm tắt: Việt Nam, sau một thời gian dài phát triển dựa vào các nguồn tài nguyên, lao động giá
rẻ, đã đạt được nhiều về phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, nước ta đang phải đối mặt với nhiều
thách thức nghiêm trọng về cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Vì thế Việt
Nam cần thể hiện trách nhiệm trong giải quyết những thách thức toàn cầu do ô nhiễm môi trường,
biến đổi khí hậu, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xây dựng một xã hội có ý thức tận dụng
được nguồn nguyên vật liệu đã qua sử dụng thay vì tiêu tốn chi phí xử lý, giảm thiểu khai thác tài
nguyên thiên nhiên, tận dụng tối đa giá trị tài nguyên, hạn chế tối đa chất thải, khí thải ra môi
trường, bảo vệ sức khoẻ người dân. Cần định hướng xây dựng nền kinh tế theo xu hướng tiên tiến
để giảm rủi ro về khủng hoảng thừa sản phẩm, khan hiếm tài nguyên, tạo ra cơ hội việc làm và đầu
tư mới, giảm chi phí sản xuất, tăng chuỗi cung ứng. Xuất phát từ tình hình thực tế của Việt Nam và
kinh nghiệm từ các nước tiên tiến, kinh tế tuần hoàn là giải pháp hữu hiệu để phát triển bền vững
kinh tế - xã hội của đất nước, phù hợp với điều kiện các nguồn tài nguyên hạn chế và đang dần cạn
kiệt, môi trường đang bị suy thoái. Việt Nam cần tập trung truển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy
sự chuyển dịch từ Kinh tế tuyến tính sang Kinh tế tuần hoàn. Bài báo này đưa ra những cơ sở định
hướng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn cho Việt Nam được xem như là một tất yếu của
quá trình phát triển.

Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn, Cạn kiệt tài nguyên, Ô nhiễm môi trường, Biến đổi khí hậu, Phát
triển bền vững.
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Dự báo tới năm 2030, nước ta có thể phải nhập
khẩu tới 100 triệu tấn than mỗi năm [4]. Ngoài
than đá thì Việt Nam còn phải liên tục tăng nhập
khẩu dầu thô, thậm chí sắt thép, các kim loại
thường, chất dẻo nguyên liệu, nguyên phụ liệu
cho dệt may và da giày (Hình 2). 

Rõ ràng, các tài nguyên của chúng ta đang bị
suy giảm, không đáp ứng được nhu cầu phát
triển kinh tế trong nước; 

ii) Phát thải tăng nhanh: Theo Bộ Tài nguyên
và Môi trường, năm 2009, chất thải rắn thông
thường phát sinh khoảng 28 triệu tấn/năm [6] và
khảo sát mới đây cho thấy chất thải rắn phát sinh
là 37 triệu tấn. Trên phạm vi toàn quốc, chất thải
rắn phát sinh ngày càng tăng với tốc độ gia tăng
khoảng 10% mỗi năm và còn tiếp tục gia tăng
mạnh trong thời gian tới cả về lượng và mức độ
độc hại [7]. Riêng đối với chất thải rắn sinh hoạt
đô thị, ước tính phát sinh trên toàn quốc tăng
trung bình từ 10-16% mỗi năm [8]. Theo báo cáo
gần đây của Ngân hàng thế giới World Bank,
chất thải rắn đô thị của Việt Nam năm 2016 là
11,6 triệu tấn, dự báo năm 2030 là 15,9 triệu tấn,
tăng 38% so với năm 2016 [9]. Đặc biệt, mặc dù

chỉ xếp thứ 68 thế giới về diện tích, thứ 15 thế
giới về dân số, nhưng Việt Nam hiện xếp đứng
thứ 4 thế giới về rác thải nhựa, với 1,83 triệu
tấn/năm [10] (Hình 3); 

iii) Tái sử dụng, tái chế còn hạn chế: Cho đến
nay, vấn đề phân loại rác tại nguồn vẫn chưa
được triển khai mở rộng. Chất thải rắn sinh hoạt
được xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp
lộ thiên hoặc lò đốt chất thải. Tỷ lệ chất thải rắn
sinh hoạt được giảm thiểu hoặc tái chế tại các cơ
sở xử lý đạt khoảng 42% [8]. Một số ngành được
coi là có khả năng tái chế cao, trên thực tế vẫn
còn nhiều hạn chế ở chính khía cạnh này. Tiêu
biểu là ngành giấy. Hình 4 cho thấy sản lượng
giấy của Việt Nam tăng lên không ngừng qua
thời gian, đặc biệt là giai đoạn sau năm 2007 –
khi Việt Nam bắt đầu gia nhập tổ chức Thương
mại thế giới; 

iv) Ô nhiễm môi trường gây thiệt hại nghiêm
trọng: Theo World Bank [11], chỉ riêng ô nhiễm
không khí đã khiến Việt Nam mất đi 5,18% GDP
của năm 2013. Ô nhiễm nước cũng có thể gây
thiệt hại cho Việt Nam tới 3,5% GDP vào năm

Hình 1. Việt Nam trở thành nước nhập khẩu
ròng than kể từ năm 2015 [4-5]

Hình 2. Các nhóm hàng nhập khẩu có mức tăng
về giá trị lớn nhất trong năm 2018 (Nguồn: Báo

cáo của Tổng cục hải quan (2019))

Hình 3. Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về rác
thải nhựa thải ra biển [10]

Hình 4. Sản lượng giấy của Việt Nam từ năm 1995
đến năm 2015 (Nguồn: Niên giám thống kê 2017)
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2035 [12]. Đó là chưa tunhs tới ô nhiễm đất, và
suy thoái đất đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới
hoạt động sản xuất nông nghiệp, vốn là nghề
truyền thống bao năm qua của phần lớn người
dân Việt Nam. Một số năm gần đây, các sự cố
môi trường từ việc xả thải của các nhà máy, như
các vụ việc của nhà máy Vedan, công ty Formosa
Vũng Áng, công ty cổ phần mía đường Hòa
Bình,… gây thiệt hại lớn tới hệ sinh thái những
khu vực bị ô nhiễm. Đặc biệt, Việt Nam nằm
trong số các quốc gia dễ bị tổn thương nhất do
biến đổi khí hậu [13-14]. Năm 2010, biến đổi khí
hậu và thiên tai đã gây thiệt hại 5,14% GDP của
Việt Nam, và con số này có thể lên tới 11% vào
năm 2030 [15] (Hình 5).

2. Nguyên lý của nền kinh tế tuần hoàn 
Trước những vấn đề trên, nhiều nước hiện

nay đang thực hiện chuyển đổi sang nền Kinh tế
tuần hoàn (Circular Economy), Việt Nam cũng
không thể nằm ngoài xu thế đó. Kinh tế tuần
hoàn dựa trên nguyên lý động lực học, nhất là
định luật bảo toàn vật chất và năng lượng, với
cốt lõi là kết nối điểm cuối với điểm đầu của quá
trình kinh tế, giúp các vật liệu được thu hồi trở
lại thành đầu vào cho hệ thống kinh tế (Hình 6).

Kinh tế tuần hoàn (KTTH) đã sớm được đưa
ra từ những năm 60 và 70 của thế kỷ trước bởi
một số nhà kinh tế môi trường và kinh tế sinh
thái [17]. Thực hiện KTTH sẽ giúp đồng thời
thực hiện các mục tiêu kinh tế, môi trường và xã
hội. Ước tính thực tế tại Châu Âu, Kinh tế tuần
hoàn có thể tạo ra lợi ích 600 tỉ Euro mỗi năm,

580.000 việc làm mới và giúp giảm phát thải khí
nhà kính [18-19]. KTTH hiện nay không chỉ là
3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) mà quan
trọng là tái tạo và khôi phục, thông qua thiết kế
(bao gồm cả thiết kế chất thải). KTTH không
phải là một mô hình đồng nhất cho cả nền kinh
tế, mà đó là nền kinh tế có chứa các mô hình
KTTH (mô hình tuần hoàn vật liệu trong sản
xuất sản phẩm, mô hình tuần hoàn trong chuỗi
cung ứng,..). Vì thế, KTTH được hình thành
ngay từ những hành động nhỏ nhất. Theo đó,
KTTH có 3 nội hàm cơ bản gồm: (a) Bảo tồn
và phát triển vốn tự nhiên thông qua việc kiểm
soát nhằm sử dụng hợp lý các tài nguyên và tái
tạo các hệ thống tự nhiên; (b) 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 kỹ thuật và sinh học; (c) Nâng cao hiệu suất
chung của toàn hệ thống bằng cách tối thiểu hóa
các ngoại ứng tiêu cực, thậm chí thực hiện thiết
kế chất thải. 

Với các nội hàm kể trên, Kinh tế tuần hoàn
là một cách thức chuyển đổi phù hợp trong
bối cảnh thực hiện các mục tiêu của phát triển
bền vững (SDGs) và ứng phó với biến đổi khí
hậu. Kinh tế tuần hoàn gắn liền và hỗ trợ cho
việc thực hiện 10/17 mục tiêu của phát triển
biền vững, gồm SDG2, SDG6, SDG7, SDG8,
SDG 9, SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15
và SDG 17.

Hình 5. Thiệt hại do biến đổi khí hậu và thiên
tai so với GDP của một số nước [15]

Hình 6. Kinh tế tuyến tính và kinh tế tuần
hoàn [16]
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3. Xu hướng thực hiện kinh tế tuần hoàn
trên thế giới

Hiện nay, kinh tế tuần hoàn đang trở thành
một xu hướng, được thực hiện ở nhiều quốc gia
trên thế giới, gồm Khối liên minh châu Âu (đi
đầu là Hà Lan, Đức và Đan Mạch), châu Mỹ
(tiêu biểu là Canada và Mỹ),  châu Á (tiêu biểu
là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singa-
pore). Tính tổng số đã có khoảng 34 quốc gia với
118 mô hình tiêu biểu thực hiện việc chuyển dịch
này [20].

Châu Âu được biết đến là nơi hiện đang thúc
đẩy KTTH mạnh mẽ nhất. Liên minh châu Âu
(EU) xác định rất rõ KTTH không chỉ là vấn đề
chất thải. Mặc dù dự kiến thông qua Đề xuất lập
pháp về vấn đề chất thải (Legislative proposal on
waste) vào năm 2014, Ủy ban Châu Âu đã tạm
dừng và thay thế đề xuất này bằng Gói đề xuất
Kinh tế tuần hoàn (Circular Economy package)
vào năm 2015, nhằm tiếp cận vấn đề rộng hơn,
quan tâm toàn bộ các quá trình nền kinh tế, từ
sản xuất và tiêu thụ thị trường nguyên liệu thứ
cấp [21]. Tiếp theo đó, khối liên minh này đã
triển khai Kế hoạch hành động KTTH (EU Ac-
tion Plan for the Circular Economy) và Kế hoạch
thiết kế sinh thái 2016-2019 (Ecodesign Working
Plan 2016-2019) [22]. Từ đó, mỗi quốc gia thuộc

khối cũng triển khai các hành động riêng của
mình để thực hiện KTTH một cách hệ thống
nhất. 

Tuy nhiên trên thực tế, các chính sách liên
quan đến KTTH đã xuất hiện từ trước đó rất lâu
ở các quốc gia, với nhiều cách tiếp cận khác
nhau. Ngay tại Châu Âu, Hà Lan đã có bước đi
đầu tiên từ những năm 1970, với “thang
Lansink”, ưu tiên ngăn ngừa và hạn chế phát sinh
chất thải, thúc đẩy tái sử dụng và tái chế, sau đó
là việc xử lý rác bằng phương pháp đốt trước khi
áp dụng biện pháp cuối cùng là chôn lấp [23]; tại
Đức là Luật về Quản lý chất thải và Chu trình
khép kín (Closed Substance Cycle and Waste
Management Act) năm 1996 [24, 25]. Tại Châu
Mỹ là Hoa Kỳ với các cách tiếp cận dựa vào thị
trường đối với rác thải từ năm 1677 [26]. Tại
Châu Á, Nhật Bản khởi xướng với Luật Cơ bản
cho việc thành lập một xã hội dựa vào tái chế
(The Basic Law for Establishing a Recycling-
Based Society) từ năm 2002 [27]. Năm 2009,
Trung Quốc cũng có Luật Xúc tiến Kinh tế tuần
hoàn (Circular Economy Promotion Law) [28].
Chi tiết kinh nghiệm của một số nước tiêu biểu
được trình Bảng 1.

Bảng 1. Những thành tựu đạt được thông qua các hành động thực hiện KTTH của các quốc gia
điển hình
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4. Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam
4.1.Thực trạng kinh tế tuần hoàn tại

Việt Nam
Những vấn đề về quản lý tài nguyên, bảo vệ

môi trường và biến đổi khí hậu đang là thách
thức buộc các quốc gia trong đó có Việt Nam
phải có các chính sách và hành động ứng phó
thích hợp. Kinh tế tuần hoàn được xem là cách
tiếp cận phát triển kinh tế mà vẫn hài hòa được
các vấn đề trên mà nhiều quốc gia hiện đang áp
dụng và đã đạt được những kết quả nhất định.
Nhận thức được xu thế này, Đảng và nhà nước
cũng đã có các chủ trương và chính sách để thực
hiện Kinh tế tuần hoàn.

Mặc dù thuật ngữ “Kinh tế tuần hoàn” chưa
được chính thức sử dụng, nhưng từ năm 1998,
Chỉ thị 36/CT-TW ngày 25/6/1998 của Bộ Chính
trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường
trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước, đã nêu rõ sự cần thiết phải “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 số 41-NQ/TW ngày
15/11/2004 của Bộ Chính trị nêu rõ “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”. Các Chỉ thị 29-
CT/TW năm 2009, Chiến lược phát triển kinh tế
- xã hội 2011 - 2020, và Nghị Quyết 24-NQ/TW
ngày 03/06/2013 về Chủ động ứng phó với biến
đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và
bảo vệ môi trường cũng tiếp tục nhấn mạnh và
chi tiết hóa các nhiệm vụ trên.

Về chính sách và pháp luật của Nhà nước,
Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/06/2009 của

Chính phủ cũng đã sớm đề ra các giải pháp về
phát triển ngành công nghiệp môi trường, hướng
dẫn thực hiện sản xuất sạch hơn, áp dụng công
nghệ sạch và thân thiện môi trường, thay đổi mô
hình sản xuất công nghiệp theo hướng bền vững,
định hướng đến một nền công nghiệp xanh. Tiếp
theo đó, Luật Bảo vệ môi trường 2005 và 2014
đã quy định một số điều về bảo vệ môi trường
trong đó có khai thác, sử dụng hợp lý và tiết
kiệm tài nguyên thiên nhiên, đẩy mạnh tái chế,
tái sử dụng và giảm thiểu chất thải. Chiến lược
PTBV Việt Nam 2011-2020, Chiến lược BVMT
đến 2020, tầm nhìn 2030, Chiến lược Tăng
trưởng xanh, Nghị định 38/2015/NĐ-CP, Quyết
định 16/2015/QĐ-TTg và đặc biệt là Quyết định
491/QĐ-TTg về Điều chỉnh Chiến lược Quốc gia
về quản lý tổng hợp chất thải rắn năm 2018 là
những chính sách tiêu biểu, thể hiện những bước
chuyển dịch về chính sách theo hướng kinh tế
tuần hoàn của Việt Nam.

Trên thực tế, Việt Nam đã có một số mô hình
thể hiện cách tiếp cận của kinh tế tuần hoàn như
thu gom tái chế sắt vụn, giấy, nhựa…và trong
nông nghiệp có mô hình Vườn-Ao-Chuồng
(VAC), Vườn-Rừng-Ao-Chuồng (VRAC), thu
hồi Gas từ chất thải vật nuôi…,  các mô hình sản
xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp quy
mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ,… Các mô hình này đều
hướng tới việc giảm chất thải thông qua việc
tuần hoàn vật liệu mang lại hiệu quả kinh tế. Tuy
nhiên,việc tái sử dụng và tái chế chất thải chủ
yếu do động lực kinh tế và tạo công ăn việc làm
rất ít mô hình giải quyết được ô nhiễm môi
trường, thậm chí chính các mô hình này là
nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng, cụ thể như tại các làng nghề tái chế sắt,
giấy, nhựa, chì…. Nguyên nhân cơ bản do công
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nghệ tái chế tại các làng nghề còn cũ và lạc hậu,
cơ sở hạ tầng yếu kém, quy mô sản xuất nhỏ,
trình độ nhận thực của người dân và cơ sở sản
xuất về tác hại của ô nhiễm môi trường còn hạn
chế.

Gần đây tiếp tục xuất hiện một số mô hình,
mới hướng đến gần hơn với Kinh tế tuần hoàn,
đó là các mô hình khu công nghiệp sinh thái tại
Ninh Bình, Cần Thơ và Đà Nẵng, giúp tiết kiệm
6,5 triệu USD/năm [38]; 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 (giúp thu hồi
sắt); ống hút làm từ cỏ và gạo thay thế cho ống
hút nhựa (giúp giảm phát thải nhựa), mô hình tái
chế rác thải nhựa làm vật liệu xây dựng của công
ty Upp!; mô hình chế biến phụ phẩm thủy sản
(vỏ tôm, đầu tôm,…) tạo ra Chitosan và SSE,
đặc biệt là sự xuất hiện của Liên minh Tái chế
Bao bì Việt Nam (Pro Việt Nam) gồm 9 công ty:
Coca-Cola Việt Nam, Friesland Campina, La
Vie, Nestlé Việt Nam, NutiFood, Suntory Pep-
siCo Việt Nam, Tetra Pak Việt Nam, TH Group
và URC Việt Nam,…. Các điển hình này cần
được tổng kết, đánh giá dựa trên những nguyên
tắc, tiêu chí cơ bản của kinh tế tuần hoàn, từ đó
bổ sung hoàn thiện và nhân rộng.

4.2. Một số giải pháp phát triển kinh tế - xã
hội Việt Nam theo mô hình KTTH trong thời
kỳ công nghệ 4.0

Trong thập niên 2020-2030 và xa hơn nữa,
Việt Nam cần tập trung thúc đẩy sự chuyển dịch
từ Kinh tế tuyến tính sang Kinh tế tuần hoàn, hoà
chung với xu hướng của cộng đồng thế giới. Trên
cơ sở tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn
tại Việt Nam, để phát triển nền kinh tế tuần hoàn
cần có các giải pháp đồng bộ.

i) Trước hết, nhà nước cần làm tốt vai trò kiến
tạo để doanh nghiệp và người dân đóng vai trò
trung tâm trong phát triển nền kinh tế tuần hoàn
thông quan hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp
luật khuyến khích thúc đẩy phát triển các ngành
công nghiệp tái chế. 

Đồng thời, cần thực thiện tốt công tác quy
hoạch, thực hiện lồng ghép với KTTH vào kế

hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2015
và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm
2021-2030. Bên cạnh đó, vai trò kiến tạo của nhà
nước cũng thể hiện qua việc dẫn dắt, thông qua
việc đẩy mạnh chi tiêu công xanh (Green Public
Procurement - GPP).

ii) Xây dựng lộ trình KTTH. Kinh nghiệm
của các nước Anh, Pháp, Phần Lan, Hà Lan và
gần đây là Malaysia cho thấy cần có lộ trình để
thực hiện KTTH. Các lộ trình này thường dài từ
15-20 năm, nêu rõ các mục tiêu và các quy định
cụ thể cho từng giai đoạn nhỏ. Theo đó, Việt
Nam có thể cân nhắc đưa cả hai cách tiếp cận
thực hiện KTTH của quốc tế vào lộ trình của
mình. Đó là:

(a) Cách tiếp cận theo nhóm ngành, sản
phẩm, nguyên liệu hoặc vật liệu (Group of sec-
tors, products, materials and substances) – có thể
gọi tắt là tiếp cận theo loại vật liệu: Tập trung
tuần hoàn một số vật liệu nhất định, khuyến
khích các sáng kiến và điển hình tốt, phù hợp với
đặc điểm của lĩnh vực đó, từ đó nhân rộng. Ví
dụ, xây dựng lộ trình “không rác thải nhựa dùng
một lần” và “không rác thải”  (tại Malaysia,
Canada), cách tiếp cận dựa vào thị trường (tại
Mỹ, Úc),…

(b) Cách tiếp cận theo quy mô kinh tế (Sys-
temic economy-wide implementation): Thành
lập các không gian địa lý như khu công nghiệp,
các thành phố kiểu mẫu, những hoạt động kinh
doanh và sản xuất trong các không gian này
được thiết kế sao cho kết nối với nhau thành các
vòng tuần hoàn, sau đó nhân rộng các mô hình
thành công (kinh nghiệm Đan Mạch, Hàn Quốc,
Trung Quốc, Nhật Bản, Canada,…);

Bên cạnh đó, lộ trình cũng cần tiếp tục thực
hiện các nội dung khác của KTTH, như khuyến
khích năng lượng tái tạo, thúc đẩy sử dụng các
sản phẩm thân thiện với môi trường, hoàn thiện
và phát triển các mô hình KTTH đã có tại Việt
Nam.

Đặc biệt, các lộ trình KTTH trên thế giới đều
xác định rõ doanh nghiệp chính là động lực trung
tâm thực hiện KTTH. Với Việt Nam, VCCI là
đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp và cũng
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được coi là tổ chức tiên phong trong lĩnh vực
KTTH. Vì thế, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ
thực hiện xây dựng Đề án thúc đẩy thực hiện
kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, mong muốn phối
hợp chặt chẽ với VCCI, các doanh nghiệp và các
tổ chức quốc tế trong việc xây dựng và thực hiện
lộ trình KTTH.

iii) Mở rộng trách nghiệm của nhà sản xuất
và thúc đẩy các thị trường tái chế. Song song với
việc hạn chế các rác thải khó tái chế như rác thải
nhựa, cách tiếp cận thứ hai (tiếp cận theo loại vật
liệu) của KTTH còn bao gồm việc thúc đẩy hình
thành và phát triển các thị trường tái chế, như thị
trường tái chế giấy, tuần hoàn kim loại... Theo
đó, việc sử dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường
(Market-based Approach – MBA) để tạo điều
kiện cho việc hình thành và phát triển các thị
trường này, như kinh nghiệm của Hoa Kỳ, nên
được tính đến. Với Việt Nam, một số giải pháp
chính sách trong nhóm này có thể bao gồm: tiếp
tục phát triển Mở rộng trách nhiệm của nhà sản
xuất (Extended Producer Responsibility – EPR)
và hình thành, phát triển các Thị trường nguyên
vật liệu thứ cấp.

iv) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về
KTTH. Các dữ liệu về KTTH không chỉ là tập
hợp thông tin về các điển hình hoặc sáng kiến
tuần hoàn tốt để xem xét và nhân rộng, mà còn
bao gồm cả các dữ liệu quan trọng, giúp theo dõi
mức độ tuần hoàn của nền kinh tế (như tỉ lệ tái
chế chất thải rắn, tỉ lệ tái sử dụng chất thải, hiệu
suất tuần hoàn tài nguyên,…). Đây là các dữ liệu
quan trọng để phục vụ cho việc quản lý và điều
chỉnh việc thực hiện KTTH.

Thực tế là tất cả các nước hàng đầu về KTTH
trên thế giới đều có hệ thống cơ sở dữ liệu rất tốt
về KTTH, trong khi đó ngay cả những dữ liệu
cơ bản như tỉ lệ tái chế chất thải rắn qua các năm
thì Việt Nam vẫn chưa thống kê được.

v) Phát triển công nghệ, kinh tế số và cách
mạng công nghiệp 4.0 gắn liền với KTTH. Trên
thực tế, nhiều sáng kiến tuần hoàn mới có thể
xuất hiện từ sự phát triển của công nghệ. Ví dụ,
tại Đài Loan, phần mềm cài trên điện thoại cho
phép người dùng tích điểm khi thực hiện thu
gom các chất thải tái chế. Sau đó, họ có thể sử

dụng các điểm này để mua hàng tại nhiều siêu
thị và cửa hàng thay cho tiền mặt. Điều này
không những khuyến khích người dân tham gia
thu gom và tái chế, mà còn giúp nâng cao nhận
thức của người dân.

Tuy nhiên, cần lưu ý tác động của phát triển
công nghệ tới KTTH. Ví dụ, việc điện thoại
thông minh ngày càng trở nên phổ cập và vòng
đời của điện thoại ngắn đi do việc thường xuyên
nâng cấp về công nghệ, cung với đó lượng rác
thải như pin li-ion, một loại rác thải nguy hại
hiện chưa tái chế được ở Việt Nam sẽ tăng
nhanh. 

Sự phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi
trường  với các Bộ ngành, sự hỗ trợ của các cộng
đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế để
nghiên cứu sâu hơn về Kinh tế tuần hoàn, xác
định chi tiết nội dung và cách thức thực hiện các
giải pháp kể trên là hết sức cần thiêt.

4. Kết luận
Chuyển dịch từ Kinh tế tuyến tính sang Kinh

tế tuần hoàn đang là xu thế chung của cộng đồng
thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu
thế đó. Đó là cách tốt nhất để phá vỡ mối liên hệ
lâu nay giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh
hưởng tiêu cực tới cạn kiết tài nguyên, ô nhiễm
và suy thoái môi trường, một cách khác, không
còn phải đánh đổi giữa phát triển kinh tế và bảo
vệ môi trường, thực hiện được đồng thời nhiều
mục tiêu của phát triển bền vững. Trong bối cảnh
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị
hóa nền kinh tế, gia tăng dân số và thay đổi trong
phương thức tiêu dùng đã, đang và sẽ dẫn đến
những hệ quả về cạn kiệt, suy thoái và ô nhiễm
ngày càng tăng thì lựa chọn cách tiếp cận chuyển
đổi sang nền kinh tế tuần hoàn cần được xem là
một tất yếu phải thực hiện nhằm đạt được mục
tiêu “phát triển kinh tế nhanh, bền vững”, rút
ngắn khoảng cách phát triển so với các quốc gia
trong khu vực và trên thế giới. Để thực hiện được
định hướng này đỏi hỏi phải có sự nỗ lực của
mọi thành phần trong xã hội, đặc biệt doanh
nghiệp là động lực trung tâm, nhà nước đóng vai
trò kiến tạo, dẫn dắt và cộng đồng tham gia thực
hiện để thay đổi cả về nhận thức và hành vi của
toàn xã hội.
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ORIENTATION FOR A PERFECT ECONOMIC PLATFORM IN THE 4.0
INDUSTRIAL REVOLUTION 

Tran Hong Ha1

1 Minister of the Ministry of Natural Resources and Environment 

Abstract: Vietnam, after a long period of development based on cheap labor resources and re-
sources, has achieved a great deal of socio-economic development. However, Vietnam is facing many
serious challenges on resource depletion, environmental pollution and climate change. Therefore,
Vietnam needs to show its responsibility in addressing global challenges due to environmental pol-
lution, climate change and improving the competitiveness of the economy. Establishing a society
that is consciously reused materials instead of raw materials, minimizing the exploitation of natu-
ral resources, maximizing the value of resources, minimizing waste and exhausted gas into the en-
vironment, protecting people’s health. It is necessary to orient an economy following the advanced
trend to reduce risks of overproduction crisis, scarcity of resources, creating new employment and
investment opportunities, reducting of production costs and increasing supply chains. Based on the
practical situation of Vietnam and experiences from developed countries, the circulation economy
is an effective solution for the country’s socio-economic sustainable development, it is suitable to
small and crowded coutry which is limited and exhausting resources, and decline environment. Viet-
nam needs to focus on promoting the transition from linear economy to circulation economy. This
article provides the basis orientation to promote the development of circulation economy for Viet-
nam as an indispensable part of the development process.

Keywords: Circulation economic, Resource depletion, Environmental pollution, Climate change,
Sustainable development.


