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TÓM TẮT
Bắt đầu từ tháng 08/2019, Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững (SCP Facility) của SWITCH Asia
đã hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Công thương để xây dựng Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và
Tiêu dùng Bền vững (giai đoạn 2021-2030). Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững đã thành lập
một tổ chuyên gia trong nước và quốc tế để thực hiện đánh giá chính sách hiện hành và tình hình triển
khai thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam. Trên cơ sở kết quả đánh giá, Chương trình
sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng hỗ trợ Bộ Công thương hoàn thành dự thảo Chương trình Hành
động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững (và các tài liệu đệ trình), sau đó gửi tới các bộ và cơ
quan hữu quan để lấy ý kiến góp ý trong tháng 10/2019. Việc đánh giá và xây dựng Kế hoạch Hành
động Quốc gia đã trải qua một quy trình tham vấn ý kiến với nhiều bên hữu quan do Bộ Công thương
và Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững SWITCH Asia đồng tổ chức tại Hà Nội vào các ngày
23/04, 20/09, và 05/11/2019. Trong tháng 12/2019, Bộ Công thương đã trình Chương trình Hành động
Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững lên văn phòng Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt. Trong
tháng 06/2020, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt Chương trình Hành động Quốc gia về
Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững giai đoạn 2021-2030.
Trên cơ sở đánh giá tiến độ thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững của Việt Nam trong giai đoạn
2016-2020, đã rút ra các bài học kinh nghiệm, theo đó đưa ra các kiến nghị trong dự thảo Kế hoạch
Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững.












Cần phát triển và cải thiện việc thu thập dữ liệu cơ sở để hỗ trợ các mục tiêu chính sách. Các chỉ
số mục tiêu trong phiên bản cũ của Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng
Bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là quá tham vọng mà không xem xét đến dữ
liệu cơ sở.
Các chương trình nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực về sản xuất và tiêu dùng bền vững
phải được nhân rộng sang cán bộ cấp tỉnh và các quản lý doanh nghiệp. Ngoài ra, sự hỗ trợ tài
chính từ Chính phủ cho các chương trình nghiên cứu và phát triển chung với sự tham gia của
chính quyền cấp tỉnh và các doanh nghiệp là quan trọng để thúc đẩy đổi mới, cải tiến sinh thái.
Về xanh hóa hệ thống phân phối, phải mở rộng thông lệ tốt ra ngoài ngành nông nghiệp sang các
ngành công nghiệp khác, với sự tham gia của các bên hữu quan chủ chốt như các đơn vị bán buôn
và bán lẻ. Người nông dân phải nhận được nhiều ưu đãi hơn khi nộp hồ sơ xin chứng nhận do
Chính phủ cấp, thông qua hoạt động nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng để nhận ra giá trị
của logo trên các sản phẩm được chứng nhận.
Nên có thêm nhiều nghiên cứu hơn về tiềm năng thị trường xuất khẩu của các sản phẩm xanh
đến từ Việt Nam. Đối với các doanh nghiệp, nên có các hướng dẫn và diễn đàn để chia sẻ các tiêu
chuẩn và yêu cầu kỹ thuật từ các thị trường nhập khẩu, đặc biệt là các sản phẩm xanh.
Về tiêu dùng và lối sống bền vững, mua sắm công xanh phải được lồng ghép vào trong các văn
bản pháp luật hiện có về hướng dẫn mua sắm công. Các chương trình nâng cao nhận thức là quan
trọng để người tiêu dùng nhận biết sự có mặt của các sản phẩm và dịch vụ xanh.
Về quản lý rác thải, cần xây dựng một cơ chế thị trường, ví dụ phí thu gom rác thải từ các doanh
nghiệp và hộ gia đình. Cần xây dựng một thị trường về sử dụng nguyên liệu thứ cấp cho các doanh
nghiệp để gia tăng giá trị của các sản phẩm tái chế và tái sử dụng.

Trên cơ sở đánh giá theo phương pháp tiếp cận toàn diện về sản xuất và tiêu dùng bền vững, xác định
được 9 hành động ưu tiên sau đây (sẽ được chia thành 15 lĩnh vực cụ thể trong Chương trình Hành
động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững đã được phê duyệt) để triển khai thực hiện trong
thập niên 2021-2030:
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Quản lý tài nguyên bền vững: xem rác thải là tài nguyên. Ngoài ra, cần có một phương pháp tiếp
cận toàn diện về quản lý tài nguyên dựa trên phương pháp đánh giá vòng đời.
Sản xuất sạch hơn & sử dụng hiệu quả tài nguyên: giới thiệu phương pháp đánh giá vòng đời
trong Chương trình sản xuất sạch hơn. Ngoài ra, tổ chức thêm các đợt đào tạo tại chỗ cho cán bộ
của Sở Công thương, đặc biệt là cán bộ làm đầu mối liên lạc về sản xuất sạch hơn tại địa phương
đó, đồng thời tạo điều kiện cho các cán bộ này để tích lũy thêm kinh nghiệm về hướng dẫn sản
xuất sạch hơn. Về doanh nghiệp, việc nhắm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ là đặc biệt quan
trọng.
Thiết kế vì tính bền vững: xem xét các phương pháp cải tiến ví dụ như các giải pháp tự nhiên và
quy hoạch vùng sinh thái trong sản xuất xanh và mở rộng sang các ngành khác như ngành may
mặc, đặc biệt là tái chế và tái sử dụng.
Mua sắm công xanh: Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2014 hiện hành và Điều 47 Nghị định
19/2015/NĐ-CP để giới thiệu, triển khai mua sắm công xanh. Bổ sung tiêu chí lựa chọn các dự án
trong Luật Đầu tư công, yêu cầu các dự án đầu tư phải có kế hoạch mua sắm hàng hóa có nhãn
năng lượng và nhãn sinh thái, hoặc các sản phẩm có thể mua sắm theo hướng dẫn về mua sắm
công xanh.
Vận tải bền vững: Chuyển dịch theo hướng vận tải các-bon thấp và khuyến khích hợp tác giữa các
đơn vị phân phối sản phẩm và dịch vụ để tăng cường tính hiệu quả. Ngoài ra, cần nâng cao chất
lượng vận tải công cộng, đặc biệt là tại các thành phố lớn, để tăng cường sử dụng các phương
tiện giao thông công cộng.
Dán nhãn sinh thái và chứng nhận nhãn sinh thái: Thúc đẩy chứng nhận nhãn sinh thái đối với
ngành dịch vụ và ban hành khung pháp lý để thúc đẩy mua sắm công xanh nhằm khuyến khích
doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm xanh.
Tiếp thị bền vững: Bao gồm tiếp thị xanh trong xanh hóa chuỗi cung ứng và thay đổi lối sống bền
vững theo hướng sản xuất và tiêu dùng bền vững. Tiếp thị xanh cũng có thể thúc đẩy du lịch sinh
thái tại các điểm du lịch văn hóa và di sản.
Lối sống bền vững: Nâng cao kiến thức cho người tiêu dùng về tiêu dùng bền vững thông qua các
hoạt động thúc đẩy thay đổi hành vi, kéo dài tuổi thọ sản phẩm, cung cấp thông tin về sản xuất
bền vững và các tác động về mặt xã hội.
Quản lý chất thải rắn: Tăng cường các chính sách để thúc đẩy 3R, và tạo ra các giá trị kinh tế trong
ngành công nghiệp tái chế, thúc đẩy chương trình mở rộng trách nhiệm của doanh nghiệp, quản
lý và kiểm soát rác thải biển và cập nhật hướng dẫn về sản xuất sạch hơn cho các ngành công
nghiệp cụ thể.

Từ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và thực hiện chính sách về sản xuất và tiêu dùng bền vững, Việt
Nam có lợi thế về sự ủng hộ chính trị cao đối với sản xuất và tiêu dùng bền vững. Các nhiệm vụ chủ
yếu đang được triển khai. Tính dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu của Việt Nam đang có sự dịch
chuyển theo hướng sản xuất và tiêu dùng bền vững và là một nhiệm vụ quan trọng hướng tới tính bền
vững lâu dài. Khái niệm nền kinh tế tuần hoàn sẽ là một công cụ thiết thực, hữu ích cho sự chuyển đổi
kinh tế xã hội trong quá trình thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam. Là một nền kinh
tế mới nổi, Việt Nam phải nâng cao năng lực nghiên cứu – phát triển cho các doanh nghiệp để thực
hiện đổi mới, cải tiến sinh thái nhằm nâng cao tính cạnh tranh toàn cầu và lồng ghép sản xuất và tiêu
dùng bền vững vào cả khâu xuất khẩu và nhập khẩu. Ngoài ra, khi sự đô thị hóa đang gia tăng ở Việt
Nam, việc tập trung hơn nữa vào tiêu dùng bền vững nhắm đến người dân đô thị là quan trọng trong
sự chuyển đổi nhanh chóng mô hình tiêu dùng. Do vậy, sản xuất và tiêu dùng bền vững có thể phù hợp
với các nhu cầu chuyển đổi kinh tế - xã hội của Việt Nam theo hướng giải quyết toàn diện các cơ hội
và thách thức mới với sự tham gia của mọi thành phần xã hội.
Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững giai đoạn 2021-2030 mới được
phê duyệt gần đây đưa ra một phương pháp tiếp cận hệ thống toàn diện về sản xuất và tiêu dùng bền
vững dựa trên 15 lĩnh vực là: chính sách, sử dụng tài nguyên, thiết kế, sản xuất, phân phối, dán nhãn,
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tiếp thị, mua sắm, lối sống, quản lý rác thải, truyền thông thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển
khoa học – công nghệ, tài chính xanh và hợp tác quốc tế. Các vấn đề quan trọng về sắp xếp triển khai
thực hiện đối với các bộ, chính quyền địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân và xã hội dân
sự cũng được bao trùm. Ngoài ra, có một danh sách các hoạt động và nhiệm vụ ưu tiên cụ thể.
Công cụ SDG Interlinkages Tool về mối liên kết giữa các mục tiêu phát triển bền vững do IGES xây dựng
được sử dụng để phân tích sự liên kết giữa các mục tiêu phát triển bền vững đối với các mục tiêu và
hoạt động được đề xuất trong dự thảo Kế hoạch Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền
vững. Xem xét số liệu thống kê của Việt Nam cho thấy mức tiêu thụ nguyên liệu nội địa của Việt Nam
tăng rất mạnh trong hai thập niên qua. Tính đến năm 2010, Việt Nam tiêu thụ nguyên liệu gấp 15 lần
so với mức năm 1990 (xem Hình 8). Việc khai thác quá mức tài nguyên và sử dụng không bền vững
như vậy sẽ không chỉ làm cho sự phát triển tương lai trở nên không chắc chắn mà có thể tác động tiêu
cực đến nhiều lĩnh vực trong suốt vòng đời của các tài nguyên đó. Như có thể thấy trong Hình 10, xu
hướng không bền vững hiện nay của Chỉ tiêu 12.2 về sử dụng tài nguyên đã gây ra các tác động tiêu
cực đến tài nguyên nước (Chỉ tiêu 6.6) và các hệ sinh thái trên cạn (Chỉ tiêu 15.1, 15.3 và 15.4). Đồng
thời, làm suy yếu khả năng chống chịu của tự nhiên trước biến đổi khí hậu (Chỉ tiêu 13.1) và hạn chế
sự cung cấp đủ tài nguyên để đạt được các chỉ tiêu về chấm dứt đói nghèo (Chỉ tiêu 2.1) và suy dinh
dưỡng (Chỉ tiêu 2.2), tiếp cận về điều kiện vệ sinh (Chỉ tiêu 6.2) và các dịch vụ cơ bản khác (Chỉ tiêu
11.1), cũng như là tính bền vững của quá trình công nghiệp hóa. Sử dụng tài nguyên bền vững hơn là
một lĩnh vực ưu tiên lớn khác của Việt Nam. Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu
dùng Bền vững phải đặc biệt chú ý đến lĩnh vực này.
Sản xuất lương thực bền vững (liên quan đến Chỉ tiêu 2.4) được đề xuất như một biện pháp quan trọng
trong dự thảo Kế hoạch Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững. Tuy nhiên, các xu
hướng hiện nay của Chỉ tiêu 2.4, được đo lường theo chỉ số về mức sử dụng phân bón theo chất dinh
dưỡng (xem 8-3 trong Hình 8), cho thấy một lộ trình sản xuất nông nghiệp không bền vững. Có thể
thấy rằng hệ thống sản xuất lương thực không bền vững ảnh hưởng tiêu cực đến việc đạt được trạng
thái sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam. Các thông lệ nông nghiệp không bền vững còn gây ra
các tác động tiêu cực đến tài nguyên nước (Chỉ tiêu 6.6), các hệ sinh thái trên cạn (Chỉ tiêu 15.1), đất
(Chỉ tiêu 15.3) và đồi núi (Chỉ tiêu 15.4). Điều này có thể gây hại cho tự nhiên và ảnh hưởng đến khả
năng chống chịu của tự nhiên trước biến đổi khí hậu (Chỉ tiêu 13.1), đi kèm với suy thoái rừng (Chỉ tiêu
15.2), mất tính đa dạng sinh học (Chỉ tiêu 15.5) và sử dụng tài nguyên không bền vững (Chỉ tiêu 12.2).
Ngoài ra, nông nghiệp không bền vững tác động tiêu cực đến việc đạt được các chỉ tiêu xã hội và kinh
tế khác trong các mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm chấm dứt đói nghèo (Chỉ tiêu 2.1) và suy dinh
dưỡng (Chỉ tiêu 2.2), tiếp cận về điều kiện vệ sinh (Chỉ tiêu 6.2), tăng trưởng kinh tế (Chỉ tiêu 8.1 và
8.2) và việc làm (Chỉ tiêu 8.5 và 8.6). Chuyển đổi theo hướng sản xuất nông nghiệp bền vững là một
nhiệm vụ cấp bách để đạt được trạng thái sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam.
Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 25/06/2020, Chương trình Hành động Quốc
gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững (2021-2030) phải được triển khai thực hiện với các thể chế, quy
định có hiệu lực và tài nguyên tài chính để khắc phục các lĩnh vực suy thoái, bao gồm các lĩnh vực có
liên quan đến Chỉ tiêu 2.4, 7.3, 8.4, 9.4, 12.2, 15.2 và 15.5, đặc biệt là các lĩnh vực có liên quan đến Chỉ
tiêu 2.4, 9.4 và 12.2.
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1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH
HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU
DÙNG BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN
ĐẾN NĂM 2030”
Sản xuất và tiêu dùng bền vững được định nghĩa là “sử dụng các dịch vụ và sản phẩm liên quan, đáp
ứng các nhu cầu cơ bản và nâng cao chất lượng đời sống, giảm thiểu sử dụng các nguồn tài nguyên
thiên nhiên và nguyên liệu độc hại, giảm thiểu rác thải và các chất gây ô nhiễm trong suốt vòng đời
của sản phẩm hoặc dịch vụ đó, để không ảnh hưởng đến nhu cầu của các thế hệ tương lai”. Mục tiêu
phát triển bền vững số 12 (SDG 12) trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững nhằm
mục đích bảo đảm sản xuất và tiêu dùng bền vững bằng cách “tạo ra các thay đổi căn bản trong xã hội
về sản xuất và tiêu dùng các hàng hóa, dịch vụ” (Liên Hợp Quốc).
Việt Nam đang thực hiện một “Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững
giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Khi đang dần hoàn thiện thuật ngữ này và sự chú ý
toàn cầu về sản xuất và tiêu dùng bền vững đang gia tăng, một Kế hoạch Hành động Quốc gia mới về
Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững giai đoạn 2021-2030 đã được xây dựng nhằm (i) phát huy các thành
tựu đạt được của kế hoạch hành động quốc gia hiện có (2016-2020), thừa nhận rằng không phải tất
cả các mục tiêu của kế hoạch hành động này đều có thể đạt được trong khoảng thời gian thực hiện
ngắn; (ii) xây dựng các chiến lược sản xuất và tiêu dùng bền vững phù hợp với các hành động đang và
sẽ thực hiện trong các chiến lược, kế hoạch hành động có liên quan ở cấp trung ương và địa phương;
và (iii) phản ánh các thông lệ quốc tế tốt.
Kế hoạch Hành động Quốc gia mới về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững giai đoạn 2021-2030 đưa ra
những nét chính về hiện trạng thực hiện kế hoạch hành động quốc gia hiện có, xác định tiến độ với các
chương trình có liên quan ở cấp trung ương và địa phương, và giới thiệu nhanh các ví dụ quốc tế tốt
về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Trình bày một tầm nhìn rộng lớn về sản xuất và tiêu dùng bền vững
ở Việt Nam, giới thiệu các mục tiêu chính, và chia nhỏ các nhiệm vụ chủ yếu theo 15 lĩnh vực: chính
sách, sử dụng tài nguyên, thiết kế, sản xuất, phân phối, dán nhãn, tiếp thị, mua sắm, lối sống, quản lý
rác thải, truyền thông thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển khoa học – công nghệ, tài chính
xanh, và hợp tác quốc tế. Các thỏa thuận thực hiện quan trọng cũng được bao gồm. Ngoài ra, còn có
một danh sách các hoạt động và nhiệm vụ ưu tiên trình bày trong phần phụ lục.

1.1. Giới thiệu tóm tắt về Quyết định 76/QD-TTg về sản xuất và tiêu dùng bền
vững
Ngày 11/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 76/QĐ-TTg về phê duyệt “Chương
trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
(sau đây gọi là Quyết định 76). Quyết định 76 xem sản xuất và tiêu dùng bền vững là một công cụ về
phát triển kinh tế bền vững, được lồng ghép vào trong các chương trình, chiến lược và kế hoạch quốc
gia hiện có. Quyết định này nhằm áp dụng tư duy sản xuất và tiêu dùng bền vững vào trong toàn bộ
vòng đời sản phẩm thông qua các giải pháp đổi mới, cải tiến và bao trùm cả tiêu dùng bền vững. Quyết
định cũng khuyến khích tất cả các thành phần xã hội tham gia vào quá trình này. Quyết định đã nêu ra
các kế hoạch hành động ưu tiên đến năm 2020, còn các hoạt động cho giai đoạn 2021-2030 được dự
kiến sẽ xây dựng sau.
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Mục tiêu của Quyết định 76 là từng bước chuyển đổi các mô hình sản xuất và tiêu dùng sang sản xuất
và tiêu dùng bền vững để thúc đẩy tiêu dùng bền vững, thúc đẩy “giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế” (3R)
trong tất cả các vòng đời sản phẩm. Các mục tiêu cụ thể tập trung vào việc kiện toàn chính sách, giảm
thiểu rác thải trong các hệ thống phân phối, gia tăng tính có sẵn của các sản phẩm bền vững trong sản
phẩm xuất khẩu, phổ biến thông tin về các sản phẩm bền vững tới người tiêu dùng và tăng cường quản
lý rác thải. Các chỉ số định lượng để theo dõi tiến độ bao gồm tỉ lệ doanh nghiệp đang áp dụng công
nghệ sạch, tỉ lệ các đơn vị sản xuất đang áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sự đóng góp của
ngành công nghiệp xanh/môi trường trong GDP, tỉ lệ doanh nghiệp trong ngành phân phối được đào
tạo đầy đủ, giảm thiểu sử dụng túi không thân thiện với môi trường trong các siêu thị, và tỉ lệ phế liệu,
chất thải rắn đô thị, rác thải công nghiệp không nguy hại, và chất thải rắn xây dựng được tái chế, tái
sử dụng.
Sáu nhiệm vụ then chốt được xác định là: các khung pháp lý và chính sách về sản xuất và tiêu dùng
bền vững, thúc đẩy sản xuất bền vững, xanh hóa hệ thống phân phối, thúc đẩy các sản phẩm xuất khẩu
bền vững, thay đổi hành vi tiêu dùng và thúc đẩy các lối sống bền vững, và thực hiện 3R. Về các khung
pháp lý và chính sách về sản xuất và tiêu dùng bền vững, trọng tâm là lồng ghép sản xuất và tiêu dùng
bền vững vào trong các khung chính sách có liên quan, khuyến khích đầu tư cho sản xuất và tiêu dùng
bền vững, và xây dựng các chính sách thương mại theo các tiêu chuẩn và thỏa thuận quốc tế. Về tái
cơ cấu kinh tế và sản xuất, trọng tâm là sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, thực hiện sản xuất
sạch hơn, đối mới, cải tiến sinh thái, và sản xuất bền vững đối với các sản phẩm xanh chủ lực. Về xanh
hóa hệ thống phân phối, trọng tâm là xây dựng chính sách, áp dụng sản xuất sạch hơn, tăng cường
nghiên cứu và liên kết giữa các bên tham gia liên quan trong chuỗi cung ứng, xây dựng một chương
trình bền vững cho các sản phẩm then chốt, và nâng cao nhận thức cho các bên hữu quan trong chuỗi
cung ứng. Về nhiệm vụ 4 thúc đẩy các sản phẩm xuất khẩu bền vững, các hoạt động then chốt là tiếp
cận thị trường xuất khẩu tiềm năng, xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh, và xây dựng
các mô hình doanh nghiệp xuất khẩu bền vững cho các sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Về thay đổi hành
vi tiêu dùng và thúc đẩy lối sống bền vững, trọng tâm chính là nâng cao nhận thức, quảng bá thông
qua các phương tiện truyền thông và nhóm xã hội dân sự, thúc đẩy dán nhãn xanh, thực hiện mua sắm
công xanh, và xây dựng, phổ biến các mô hình lối sống bền vững. Nhiệm vụ cuối cùng là thực hiện 3R
tập trung vào việc hoàn thiện khung chính sách, thúc đẩy các hoạt động truyền thông thông tin, xây
dựng các hướng dẫn, và thực hiện các dự án thí điểm.
Trên cơ sở 06 nhiệm vụ này, đã xây dựng được 08 chương trình ưu tiên sau:
1. Về các khung pháp lý và chính sách có liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững, Bộ Công
thương và Bộ Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư
để xây dựng một khung pháp lý khuyến khích các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia đầu
tư và thực hiện các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững.
2. Về thúc đẩy sản xuất bền vững, Bộ Tài nguyên - Môi trường và Bộ Giáo dục - Đào tạo chủ trì, phối
hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Thông tin - Truyền thông, và các chính quyền địa phương để
nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực thực hiện cho các cộng đồng, cán bộ, doanh nghiệp và
các bên hữu quan về sản xuất và tiêu dùng bền vững.
3. Về đổi mới, cải tiến sinh thái, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài
nguyên - Môi trường, Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng, và Bộ Giao thông vận
tải để áp dụng đổi mới, cải tiến trong tất cả các giai đoạn của vòng đời sản phẩm và tái cơ cấu các
khu, cụm công nghiệp theo hướng phát triển “các ngành công nghiệp sinh thái”.
4. Về phát triển sản xuất bền vững, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường
và Bộ Tài chính để thúc đẩy sản xuất và cung ứng các sản phẩm bền vững đáp ứng nhu cầu về tiêu
dùng bền vững.
5. Về xanh hóa hệ thống phân phối, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các chính quyền địa
phương để xanh hóa hệ thống phân phối và xây dựng các kênh phân phối sản phẩm bền vững.
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6. Về xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững, Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông
thôn chủ trì khuyến khích cung ứng bền vững đối với các sản phẩm theo mô hình từ trang trại đến
bàn ăn và khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng thông lệ bền vững trong tất cả các khâu của
chuỗi cung ứng.
7. Về thúc đẩy các sản phẩm xuất khẩu bền vững, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông
nghiệp - Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Khoa học - Công nghệ
để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu và mở rộng sự tiếp cận thị trường
để tham gia các chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu đối với các sản phẩm xuất khẩu chủ lực.
8. Về 3R, Bộ Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với các chính quyền địa phương để thúc đẩy
quản lý rác thải bền vững.

1.2. Các quy định về triển khai thực hiện Quyết định số 76/QĐ-TTg về triển khai
thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững tại Bộ Công thương, các bộ và cơ
quan chủ quản
Thành lập các đơn vị quản lý và điều phối về triển khai thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững từ
cấp trung ương đến cấp địa phương. Ở cấp trung ương, Bộ Công thương trong vai trò là cơ quan chủ
quản về thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia đã thành lập một văn phòng về sản xuất sạch hơn và
sản xuất và tiêu dùng bền vững. Văn phòng này có nhiệm vụ xây dựng và điều phối kế hoạch thực hiện
hàng năm. Một số bộ và cơ quan chủ quản đã phân công trách nhiệm và giao các chương trình cụ thể
về triển khai thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững cho các
đơn vị trực thuộc của mình.
Các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương đã phân công các nhiệm vụ cho Sở Công thương để xây
dựng các kế hoạch địa phương về thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia. Do đó, hàng năm Sở Công
thương xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động trong Kế hoạch Hành động Quốc gia về Sản xuất
và Tiêu dùng Bền vững. Ngoài ra, ở hầu hết các tỉnh thành, đều có các trung tâm hỗ trợ để triển khai
thực hiện các hoạt động về sản xuất và tiêu dùng bền vững, ví dụ trung tâm về sử dụng năng lượng
tiết kiệm hiệu quả, trung tâm xúc tiến công nghiệp. Các trung tâm này đóng vai trò quan trọng trong
việc hỗ trợ, chỉ đạo và triển khai các hoạt động về thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững và hướng
dẫn người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ an toàn, vệ sinh và thân thiện với môi trường.

1.3. Chi tiết về tiến độ thực hiện của các bộ và cơ quan chủ quản trong khuôn
khổ Quyết định 76
Phần rà soát, đánh giá các chương trình thuộc Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu
dùng Bền vững (2016-2020) được dựa trên các báo cáo thực hiện của chính quyền địa phương nộp
cho Bộ Công thương, các nghiên cứu do Bộ Công thương thực hiện, các báo cáo về sản xuất và tiêu
dùng bền vững từ các bộ phụ trách, rà soát khung chính sách và phỏng vấn các bên hữu quan chủ chốt.
Bảng 1 tổng hợp về tiến độ thực hiện, với các đánh giá chi tiết đi kèm. Tiến độ được đánh giá là “hoàn
thành”, “đang thực hiện”, “đang thực hiện có hạn chế”, hoặc “không chắc chắn (do không xác định
được các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực này)."
Nhìn qua Bảng 1 này sẽ thấy rằng đa số các nhiệm vụ vẫn ở trong trạng thái “đang thực hiện”, do đó
cho thấy sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động này trong Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất
và Tiêu dùng Bền vững giai đoạn mới (2021-2030).

11

Bảng 1: Tổng hợp tiến độ thực hiện (2016-2019)
CÁC NHIỆM
VỤ CHÍNH

CÁC DỰ ÁN ƯU
TIÊN

Khung pháp
lý và chính
sách

Xây dựng khung
pháp lý và chính
sách

Tái cơ cấu
kinh tế

Đổi mới, cải tiến
sinh thái

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH (CƠ QUAN
PHỤ TRÁCH) – TIẾN ĐỘ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH
CÓ LIÊN QUAN
(CƠ QUAN CHỦ QUẢN)
Lồng ghép sản xuất và tiêu dùng bền
Chiến lược Tăng
vững vào các chiến lược, kế hoạch và
trưởng xanh (Bộ Kế
kế hoạch hành động các cấp (Bộ Công hoạch - Đầu tư);
thương) – đang thực hiện
Chiến lược Biến đổi
khí hậu (Bộ Tài
nguyên - Môi trường);
Các ưu đãi để hỗ trợ đầu tư cho sản
xuất bền vững (Bộ Công thương) –
Kế hoạch hành động
đang thực hiện nhưng hạn chế
về phát triển bền
vững (Bộ Kế hoạch Các ưu đãi về sản xuất và tiêu dùng
Đầu tư); Kế hoạch
thân thiện với môi trường (Bộ Tài
hành động của ngành
nguyên - Môi trường) – đang thực
Xây dựng về Tăng
hiện nhưng hạn chế
trưởng xanh (Bộ Xây
dựng);
Các chính sách để khuyến khích đầu tư Chương trình hành
các kênh phân phối, mạng lưới mua
động của ngành Tài
sắm xanh và các chuỗi cung ứng bền
nguyên – Môi trường
vững (Bộ Công thương) – không chắc
về thực hiện Chiến
chắn
lược Tăng trưởng
xanh (Bộ Tài nguyên Các chính sách xuất khẩu và nhập khẩu Môi trường);
để tăng cường xuất khẩu sản phẩm
Miễn, giảm thuế xuất
bền vững (Bộ Công thương) – đang
khẩu đối với các sản
thực hiện
phẩm thân thiện với
môi trường (Bộ Tài
Tăng cường điều phối các dự án hợp
chính);
tác công tư về sản xuất và tiêu dùng
Chiến lược quốc gia
bền vững (Bộ Tài nguyên - Môi trường) về quản lý tổng hợp
– không chắc chắn
chất thải rắn (Bộ Tài
nguyên - Môi trường)
Đề xuất các chính sách để thúc đẩy đổi Sáng kiến khu công
mới, cải tiến sinh thái trong các doanh nghiệp sinh thái (Bộ
nghiệp sản xuất, các khu và cụm công
Kế hoạch - Đầu tư)
nghiệp (Bộ Công thương) – đang thực
hiện
Nâng cao nhận thức và năng lực thực
hiện về đổi mới, cải tiến sinh thái
trong các doanh nghiệp và đơn vị hữu
quan (Bộ Công thương) – đang thực
hiện
Hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn kỹ thuật
về đổi mới, cải tiến sinh thái (Bộ Công
thương) – đang thực hiện
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Sản xuất bền
vững

Giới thiệu các mô hình cải tiến sinh
thái trong các doanh nghiệp sản xuất,
các khu và cụm công nghiệp (Bộ Công
thương) – đã hoàn thành tại một số
khu công nghiệp, đang thực hiện
Đánh giá hiện trạng và đề xuất danh
mục sản phẩm bền vững được ưu tiên
đầu tư và hỗ trợ phát triển (Bộ Công
thương) – đã hoàn thành, nhưng mới
chỉ ở Bộ Công thương
Nghiên cứu và áp dụng ưu thế công
nghệ đối với các công nghệ sạch và
bền vững (Bộ Công thương) – đang
thực hiện

Xanh hóa hệ
thống phân
phối

Hệ thống phân
phối bền vững

Các ưu đãi để thu hút doanh nghiệp
tham gia sản xuất và cung ứng bền
vững (Bộ Công thương) – đang thực
hiện nhưng hạn chế
Đánh giá hiện trạng phát triển bền
vững trong hệ thống phân phối (Bộ
Công thương) – đang thực hiện
Mở rộng các mô hình phân phối sản
phẩm bền vững (Bộ Công thương) –
không chắc chắn
Hỗ trợ kỹ thuật về sản xuất sạch hơn,
tiết kiệm năng lượng, và hiệu quả
trong hệ thống phân phối (Bộ Công
thương) – đang thực hiện

Chuỗi cung ứng
bền vững

Xây dựng các tiêu chuẩn và một cơ
quan cấp chứng nhận cho các mô hình
phân phối bền vững (Bộ Công thương)
– đang thực hiện
Đánh giá hiện trạng chuỗi cung ứng
bền vững trong các sản phẩm nông
nghiệp và thực phẩm, nước giải khát,
may mặc và giày dép (Bộ Công
thương, Bộ Nông nghiệp - Phát triển
Nông thôn) – không chắc chắn
Hỗ trợ thực hiện thí điểm và phổ biến
chuỗi cung ứng bền vững đối với các
sản phẩm trong nền kinh tế (Bộ Công
thương, Bộ Nông nghiệp - Phát triển
Nông thôn) – đang thực hiện

Các thông tư về kiểm
soát chất lượng
nguyên liệu nông
nghiệp và an toàn
thực phẩm (Bộ Nông
nghiệp - Phát triển
Nông thôn)

Liên minh hợp tác xã
Việt Nam đã tổ chức
một hệ thống siêu thị
kết nối hơn 100 hợp
tác xã nông nghiệp để
hình thành các chuỗi
trong cung ứng thực
phẩm an toàn

Các cơ sở giết mổ và
chế biến được chứng
nhận đáp ứng các yêu
cầu về an toàn thực
phẩm và áp dụng hệ
thống quản lý chất
lượng phân tích mối
nguy và điểm kiểm
soát tới hạn HACCP
(Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông
thôn);
Một số cơ sở trồng
trọt, chăn nuôi và
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Xuất khẩu
bền vững

Xuất khẩu bền
vững và năng
lực cạnh tranh

Đề xuất các cơ chế và chính sách để
tăng cường các chuỗi cung ứng bền
vững và củng cố các liên kết (Bộ Công
thương, Bộ Nông nghiệp - Phát triển
Nông thôn) – đang thực hiện
Đánh giá các thị trường xuất khẩu
tiềm năng và năng lực cung ứng các
sản phẩm bền vững từ Việt Nam (Bộ
Công thương) – đã hoàn thành
Xác định các cơ hội thương mại về
xuất khẩu và tham gia các chuỗi giá trị
bền vững toàn cầu (Bộ Công thương) –
đang thực hiện

nuôi trồng thủy sản
được cấp chứng nhận
VietGAP (Bộ Nông
nghiệp - Phát triển
Nông thôn).
Chỉ số bền vững
doanh nghiệp của Hội
đồng Doanh nghiệp vì
sự phát triển bền
vững Việt Nam và
Trung tâm tri thức về
kinh tế tuần hoàn

Hỗ trợ xúc tiến thương mại và tiếp cận
thị trường đối với các sản phẩm xuất
khẩu bền vững chủ đạo (Bộ Công
thương) – đang thực hiện
Các cơ sở dữ liệu và hướng dẫn về các
tiêu chuẩn, quy chuẩn bền vững tại
các thị trường xuất khẩu (Bộ Công
thương) – không chắc chắn
Hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp
xuất khẩu áp dụng các tiêu chuẩn bền
vững quốc tế (Bộ Công thương) –
đang thực hiện

Tiêu dùng và
lối sống

Hoàn thiện các chính sách để hỗ trợ
doanh nghiệp xuất khẩu áp dụng các
tiêu chuẩn bền vững (Bộ Công
thương) – đang thực hiện
Nâng cao nhận
Nâng cao nhận thức về sản xuất và
thực và năng lực tiêu dùng bền vững (Bộ Tài nguyên thực hiện
Môi trường) – đang thực hiện
Đào tạo cho cán bộ, doanh nghiệp và
người lao động về sản xuất và tiêu
dùng bền vững (Bộ Công thương, Bộ
Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn,
Bộ Tài nguyên - Môi trường) – đang
thực hiện
Thưởng cho các cá nhân và tổ chức
thực hiện thành công sản xuất và tiêu
dùng bền vững (Bộ Tài nguyên - Môi
trường) – đang thực hiện

Hội đồng tư vấn
Chương trình Nhãn
xanh Việt Nam (Bộ Tài
nguyên - Môi trường);
Nhãn năng lượng (Bộ
Công thương);
Chương trình Tiêu
dùng xanh (Sở Công
thương, Sở Tài
nguyên – Môi
trường);
Công trình xanh (Hội
đồng Công trình xanh
Việt Nam)
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Lồng ghép sản xuất và tiêu dùng bền
vững vào hệ thống giáo dục chính quy
(Bộ Giáo dục - Đào tạo) – đang thực
hiện nhưng hạn chế

3R

3R

Nhân rộng các thông lệ sản xuất và
tiêu dùng bền vững trong các cộng
đồng và doanh nghiệp (Bộ Tài nguyên Môi trường) – đang thực hiện nhưng
hạn chế
Thí điểm và phổ biến các mô hình 3R
từ hộ gia đình, sản xuất công nghiệp,
phân phối, tiêu dùng và thải bỏ, xử lý
(Bộ Tài nguyên - Môi trường) – đang
thực hiện
Thực hiện phân loại rác tại nguồn và
nhân rộng các mô hình trong doanh
nghiệp và cộng đồng (Bộ Tài nguyên Môi trường) – đang thực hiện nhưng
hạn chế
Chiến dịch nâng cao nhận thức về 3R
(Bộ Tài nguyên - Môi trường) – đang
thực hiện
Hoàn thiện khung pháp lý, chính sách
để thúc đẩy các hoạt động về giảm
thiểu, tái chế và tái sử dụng rác thải
(Bộ Tài nguyên - Môi trường) – đang
thực hiện nhưng hạn chế

Hướng dẫn quốc gia
về xây dựng các khu
công nghiệp sinh thái
(Tổ chức Phát triển
Công nghiệp Liên hợp
quốc UNIDO, Bộ Kế
hoạch - Đầu tư);
Trung tâm hỗ trợ đổi
mới, cải tiến sinh thái
cho các doanh nghiệp
vừa và nhỏ (Hội nghị
ASEM);
Chiến dịch Earth Day
Compostable nhằm
giảm thiểu việc sử
dụng túi nilon và thay
thế túi nilon bằng túi
phân hủy sinh học
(các siêu thị);
Suy nghĩ lại về nhựa Giải pháp kinh tế tuần
hoàn cho rác thải biển
(EU, GIZ)

1.3.1. Tiến độ thực hiện Nhiệm vụ 1 “Xây dựng và hoàn thiện các khung pháp lý và chính
sách về thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững”
Rà các khung pháp lý và chính sách hiện hành về thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững được tổng
hợp trong Phụ lục 1. Trên cơ sở rà soát các lĩnh vực chính sách của sản xuất và tiêu dùng bền vững
trong các văn bản pháp luật hiện hành, rút ra được một số kết luận như sau:
Các lĩnh vực chính sách sản xuất và tiêu dùng bền vững ưu tiên của Việt Nam
Có 57 văn bản liên quan trong các luật, nghị định, thông tư, và quyết định về sản xuất và tiêu dùng bền
vững, trong đó 29 văn bản được ban hành sau Quyết định 76 phê duyệt Chương trình Hành động Quốc
gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Hình 1). Một số lĩnh
vực chính sách sản xuất và tiêu dùng bền vững ưu tiên của Việt Nam là:
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Năng lượng tái tạo và sử dụng tài nguyên, thu gom, tái chế, tái sử dụng rác thải là ưu tiên cao nhất
và được đề cập đến trong hầu hết các văn bản chính sách có liên quan đến sản xuất và tiêu dùng
bền vững;
Sản xuất sạch hơn, dán nhãn sinh thái, tiêu dùng bền vững và lối sống bền vững, vận tải bền vững
tiếp tục được tăng cường, đặc biệt trong các chiến lược quốc gia như Chiến lược Tăng trưởng
xanh, Chiến lược biến đổi khí hậu và Chiến lược Phát triển bền vững;
Mua sắm công xanh, tiếp thị về các sản phẩm bền vững và thiết kế sinh thái chưa được tăng cường
đầy đủ và chưa được phản ánh rõ trong các chính sách hiện hành;
Thực hiện mua sắm công xanh ở Việt Nam hiện nay còn khá là hạn chế. Theo đó chỉ có một yêu
cầu mua sắm công về các sản phẩm tiết kiệm năng lượng theo Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg về
ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ
quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 14/04/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước. Cần xây dựng Hướng
dẫn thực hiện mua sắm công xanh ở Việt Nam.
Việt Nam vẫn chưa có một chương trình riêng về giáo dục bền vững. Tuy nhiên, các kết quả rà
soát chính sách cho thấy giáo dục, các chiến dịch người tiêu dùng, và các hoạt động nâng cao
nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững đã được thực hiện như một phần không thể tách
rời trong nhiều chương trình có liên quan.
Hiện nay, hầu như không có văn bản chính sách nào quy định về thiết kế bền vững, có lẽ là do
ngành này liên quan đến nhiều lĩnh vực khác như sử dụng vật liệu và năng lượng.

Các lĩnh vực chính sách SXTDBV của Việt Nam
14
12
10
8
6
4
2
0

Before
Trước Decision
Quyết định 76
76

After
Decision
76
Sau Quyết
định 76

Hình 1: Các lĩnh vực chính sách sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam trước và sau khi có Quyết
định 76
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Bảng 2: Các lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững được ưu tiên trong các chiến lược quốc gia được
lựa chọn
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG ĐƯỢC
ƯU TIÊN
Quản lý tài nguyên bền vững
Thiết kế theo hướng bền vững
Sản xuất sạch hơn và hiệu quả tài nguyên
Vận tải bền vững
Mua sắm công xanh
Dán nhãn sinh thái và chứng nhận nhãn sinh thái
Tiếp thị bền vững
Lối sống bền vững
Quản lý chất thải rắn

CÁC CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA
CL1 CL2 CL3 CL4 CL5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

Chú ý: CL1. Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh; CL 2. Chiến lược
Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; CL 3. Chiến lược Phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020; CL 4. Chiến lược Bảo
vệ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; CL 5. Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu và Kế hoạch hành động quốc
gia về Biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020.

Kết luận, một số lĩnh vực chính sách ưu tiên của Việt Nam là tương tự với các nước khác, ví dụ như
ngành năng lượng tái tạo (Bảng 2). Việt Nam hoàn toàn nhạy bén với các xu hướng sản xuất và tiêu
dùng bền vững quốc tế, lồng ghép các ngành sản xuất và tiêu dùng bền vững mới như mua sắm công
xanh, xanh hóa chuỗi cung ứng, và tiếp thị bền vững trong các văn bản chính sách gần đây. Sự khác
biệt giữa chính sách sản xuất và tiêu dùng bền vững của Việt Nam so với các nước khác là vẫn thiếu
một số lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững như mạng lưới thông tin về sản xuất và tiêu dùng bền
vững, du lịch sinh thái, lối sống bền vững, tiếp thị bền vững và thiết kế bền vững.
(a) Tiến độ thực hiện về “Lồng ghép sản xuất và tiêu dùng bền vững vào trong các chiến lược, kế
hoạch, chương trình phát triển các cấp”
Ở cấp độ quốc gia, sản xuất và tiêu dùng bền vững được lồng ghép vào trong Kế hoạch Hành động
Quốc gia về thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Chiến lược Tăng trưởng
xanh, và Chiến lược Biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã ban hành một “Kế hoạch hành động về
Tăng trưởng xanh của ngành xây dựng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” (Quyết định số
419/QĐ-BXD ngày 11/05/2017). kế hoạch hành động này tập trung vào (i) điều chỉnh quy hoạch phát
triển ngành xây dựng từ góc độ phát triển bền vững; (ii) điều chỉnh quy hoạch đổi mới đô thị và quy
hoạch theo các tiêu chuẩn phát triển bền vững; (iii) hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hướng bền
vững tại các thành phố được lựa chọn; (iv) đổi mới công nghệ, kỹ thuật xây dựng theo hướng xanh
hóa; (v) khuyến khích phát triển ngành vật liệu xây dựng xanh; và (vi) sử dụng năng lượng tiết kiệm,
hiệu quả trong xây dựng.
Bộ Tài nguyên - Môi trường đã ban hành “Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường
để thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm
2030” (Quyết định số 965/QĐ-TNMT ngày 23/04/2015). Theo Chương trình hành động này, có nhiều
nhiệm vụ liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững: (i) kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu phát
thải các nguồn gây ô nhiễm, và khôi phục, cải tạo các khu vực bị ô nhiễm; (ii) nâng cao năng lực ứng
phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu phát thải khí nhà kính; (iii) khuyến khích và hỗ trợ phát triển nhanh
các dịch vụ về môi trường và sản xuất sản phẩm sinh thái; (iv) khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững
các nguồn tài nguyên thiên nhiên; và (v) bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển nguồn vốn tự nhiên.
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Một trong số các hoạt động ưu tiên về xây dựng thể chế là thúc đẩy việc thực hiện Chiến lược Tăng
trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, đồng thời nghiên cứu về các quy định mua sắm công xanh đối với
ngành tài nguyên và môi trường.
Ở cấp độ chính quyền địa phương, theo báo cáo từ các tỉnh, 30 trong tổng số 63 tỉnh, thành trên cả
nước đã lồng ghép các nội dung sản xuất và tiêu dùng bền vững vào trong kế hoạch 05 năm và chiến
lược kinh tế - xã hội hàng năm của mình, trong đó 01 tỉnh có báo cáo lồng ghép vào Chương trình nghị
sự 2030 (xem chi tiết trong Phụ lục 2).
(b) Tiến độ thực hiện về “Xây dựng và hoàn thiện các chính sách để khuyến khích đầu tư trong sản
xuất và phân phối các sản phẩm bền vững; xây dựng các ưu đãi để khuyến khích tiêu thụ các
sản phẩm bền vững; xây dựng và hoàn thiện các cơ chế điều phối, phối hợp giữa các bên hữu
quan trong việc thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững; thúc đẩy quan hệ đối tác công tư
trong thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững; xây dựng bộ chỉ số quốc gia về sản xuất và tiêu
dùng bền vững để giám sát và đánh giá tình hình thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững”
Xây dựng và hoàn thiện các chính sách để khuyến khích đầu tư cho sản xuất và phân phối sản phẩm
bền vững: Hiện nay, các chính sách chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, ví dụ Nghị quyết số
53/NQ-CP ngày 17/07/2019, “các giải pháp để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trong nông nghiệp
một cách hiệu quả, an toàn và bền vững”, và Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về “các chính sách khuyến
khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp”.
Xây dựng các ưu đãi để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm bền vững: Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư
số 128/2016 quy định về “miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường”,
“sản phẩm từ hoạt động tái chế và xử lý rác thải” được quy định trong Nghị định số 19/2015/NĐ-CP.
Theo đó, miễn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường có tên trong Biểu thuế
xuất khẩu và có chứng chỉ Nhãn xanh Việt Nam và giảm 50% thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm đến
từ hoạt động tái chế và xử lý rác thải có tên trong Biểu thuế xuất khẩu và được chứng nhận bởi các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, các sản phẩm Nhãn xanh và các mặt hàng có thể tái chế cũng
được ưu tiên mua sắm và sử dụng trong các hạng mục đầu tư và các khoản chi thường xuyên của ngân
sách nhà nước (Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012). Tuy nhiên, mặc dù có các ưu đãi này,
Nhãn xanh đã được đưa vào hoạt động trong một thời gian dài, nhưng các doanh nghiệp chưa chú ý
nhiều, chủ yếu là do các chính sách ưu đãi về hỗ trợ thuế xuất khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, trợ
giá, hoặc các nhu cầu mua sắm công trong Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết việc thực hiện
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014 là rất phức tạp và khó thực hiện. Nhìn chung, các doanh
nghiệp không có động lực để thực hiện quy trình phức tạp về dán nhãn xanh cho các sản phẩm của
mình.
Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang ngập ngừng trong việc đầu tư, sử dụng công nghệ hoặc
áp dụng các hệ thống quản lý thích hợp đối với các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về Nhãn xanh Việt
Nam. Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam vẫn còn hạn chế về số lượng khi Bộ Tài nguyên - Môi trường chỉ
ban hành 17 bộ tiêu chí nhãn xanh và 112 loại sản phẩm được cấp nhãn xanh.
Xây dựng một bộ chỉ số quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững để giám sát và đánh giá tình hình
thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững: Được giới thiệu lần đầu tiên trong các văn bản chính sách,
các chỉ số về sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên là khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền
vững tài nguyên khoáng sản bao gồm giảm lượng tổn thất trong khai thác than vào năm 2030, là dưới
20% với các mỏ hầm lò và dưới 5% với các mỏ lộ thiên (Theo Quyết định số 681/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ ngày 04/04/2019). Ngoài ra, các bên nghiên cứu một cách có hệ thống về một hệ thống các
chỉ số quốc gia để giám sát và đánh giá hiệu quả sản xuất và tiêu dùng bền vững (ví dụ Bộ Tài nguyên
- Môi trường và Bộ Công thương) và đề xuất thực hiện hệ thống chỉ số này.
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(c) Tiến độ thực hiện về “Xây dựng các chính sách thương mại, chính sách thuế xuất khẩu, chính
sách biểu thuế để thúc đẩy các sản phẩm xuất khẩu bền vững theo lộ trình hội nhập quốc tế,
các hiệp định thương mại song phương và đa phương”
Ngày 09/08/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 128/2016/TT-BTC quy định miễn, giảm thuế
xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế và xử lý rác
thải quy định trong Nghị định số 19/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết việc thực hiện một số điều của
Luật Bảo vệ Môi trường.
Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/03/2017 về tín dụng đầu tư nhà nước (thay thế Nghị định số
75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu) quy định danh mục các dự án được phép
tiếp nhận vốn vay ưu đãi từ Nhà nước và so với Nghị định 75 cũ đã bổ sung thêm nhiều dự án đầu tư
trong lĩnh vực đầu tư xanh.
(d) Tiến độ thực hiện về “Thực hiện mua sắm xanh; xây dựng và hoàn thiện các chính sách thúc
đẩy mua sắm công xanh; ban hành danh mục các sản phẩm bền vững được ưu tiên trong mua
sắm, đầu tư công; nghiên cứu, thí điểm và nhân rộng các mô hình mua sắm công xanh”
Như đã nói ở trên, các văn bản hiện nay về mua sắm công xanh còn rất hạn chế. Sau Quyết định 76,
Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã được ban hành để thúc đẩy việc sử
dụng vật liệu và hàng hóa sản xuất trong nước. Tuy nhiên, mua sắm công xanh chưa thực sự được đẩy
mạnh đầy đủ. Theo Luật Đấu thầu, và Nghị định về triển khai thực hiện Luật Đấu thầu của Việt Nam,
các quy trình, yêu cầu đấu thầu và các điều kiện ưu đãi cho nhà thầu chưa bao gồm các quy định về
mua sắm công, trong đó có các đợt mua sắm sắp tới. Do đó, rất khó để đề xuất một cơ sở pháp lý về
mua sắm công xanh dựa trên Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, có nhiều quy định trong Nghị định về triển khai
thực hiện Luật Bảo vệ môi trường có liên quan đến mua sắm công xanh và ưu đãi tài chính cho các sản
phẩm thân thiện với môi trường. Cụ thể, Điều 47 (Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm) quy định theo Luật Ngân
sách nhà nước, các sản phẩm nhãn xanh phải được ưu tiên trong trường hợp mua sắm công đối với
các sản phẩm đó. Điều 47 cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường để
xây dựng một quy định về mua sắm công các sản phẩm thân thiện với môi trường. Việc triển khai thực
hiện các quy định này là yếu tố then chốt quyết định sự thành công trong mua sắm công xanh ở Việt
Nam.
Trong khi khó lồng ghép các quy định mua sắm công đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường
vào trong hệ thống pháp luật hiện hành (tức Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật
Đấu thầu), đề xuất rằng nên ban hành một thông tư riêng của Bộ Tài chính theo Luật Đấu thầu để thúc
đẩy mua sắm công xanh.
(e) Tiến độ thực hiện về “Xây dựng và hoàn thiện khung chính sách để thúc đẩy các hoạt động tái
chế và tái sử dụng rác thải; thúc đẩy quản lý tổng hợp chất thải rắn theo cơ chế thị trường và
áp dụng mức phí đối với chất thải rắn theo khối lượng”
Hiện nay, các chính sách về phát triển ngành tái chế chất thải rắn đã được xây dựng, bao gồm chính
sách phân loại chất thải rắn để làm nguyên liệu đầu vào và chính sách hỗ trợ sản xuất (nghĩa là trợ cấp
vốn vay, giảm thuế, v.v…) và các chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm (trợ cấp và khuyến khích tiêu thụ
các sản phẩm tái chế). Các chính sách này đã được đề cập trong nhiều văn bản, đáng chú ý là Luật Bảo
vệ môi trường (2005-2014); Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm
nhìn đến năm 2050; Nghị định số 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn, Nghị định số 04/2009/NĐCP về các ưu đãi và hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP hướng
dẫn một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014; và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.
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Một vài trong số các chính sách này đã được thực hiện và bước đầu hỗ trợ các doanh nghiệp thành
lập các cơ sở tái chế, như chính sách ưu đãi về không gian sản xuất, hỗ trợ vay vốn, và giảm thuế. Tuy
nhiên, tồn tại một số yếu kém trong hệ thống chính sách chất thải rắn làm cản trở việc đạt được các
mục tiêu về phát triển bền vững như sau.
Tính khả thi của một số dự án là không hiệu quả, đặc biệt trong các chính sách định hướng, như “Chiến
lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”. Việc xây dựng
chính sách đề ra các mục tiêu quá cao, trong khi không tính đến khó khăn, vướng mắc khi thực hiện.
Các mục tiêu cao như vậy chỉ có thể đạt được khi Việt Nam có một hệ thống cơ sở hạ tầng tái chế tốt
như công nghệ phân loại chất thải rắn, nhà máy tái chế, và một hệ thống pháp lý nghiêm ngặt phục vụ
cho các hoạt động tái chế. Ngoài ra, việc thiếu các chính sách tài chính đi kèm cũng làm cho tính khả
thi của các chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tái chế không thực sự phát huy hiệu quả.
Thiếu một số chính sách quan trọng để hỗ trợ tiếp cận toàn diện các hoạt động tái chế. Một chính sách
quan trọng là kiểm soát chất lượng các hoạt động tái chế, đây là một công cụ rất tốt và cần thiết để
bảo đảm các hoạt động tái chế nhất quán với mục tiêu phát triển bền vững. Tại các nước phát triển,
các chính sách như vậy đã được ban hành song song với các chính sách khuyến khích hoạt động tái
chế, nhưng hiện nay ở Việt Nam, các chính sách này chưa được ban hành. Chưa có một chính sách cụ
thể để kiểm soát các hoạt động tái chế, dẫn đến một số tác động tiêu cực đối với môi trường do hoạt
động tái chế gây ra. Ngoài ra, các chính sách về tạo nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định cho ngành này
bao gồm các chính sách phân công trách nhiệm nhà sản xuất như ép buộc các tỉ lệ tái chế cụ thể cho
các nhà sản xuất, các chính sách về thu hồi bao bì sản phẩm, và chính sách khuyến khích người dân tái
chế (ví dụ phân loại chất thải rắn, hoàn trả lại các sản phẩm đã sử dụng và tiêu thụ sản phẩm tái chế)
vẫn chưa được xây dựng.
Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách khung vẫn chưa được xây dựng đầy đủ và
nhanh chóng. Theo thông lệ chính sách ở Việt Nam, các chính sách được quy định trong nhiều văn bản
pháp luật. Các văn bản do Quốc hội và Chính phủ ban hành như luật và nghị định thường chung chung
và có giới hạn, sau đó được các bộ, ngành và địa phương cụ thể hóa thông qua các thông tư. Nhiều
nghiên cứu cho thấy việc chậm tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, địa phương
là nguyên nhân chính dẫn đến các kết quả hạn chế trong việc thực hiện các sáng kiến về tái chế chất
thải rắn.
Không có các chính sách cụ thể cho một số nguyên liệu tái chế như sinh khối, vì sản xuất phân bón hữu
cơ từ rác thải thực phẩm hoặc phụ phẩm nông nghiệp ở Việt Nam vẫn chưa sinh lợi và không thể cạnh
tranh về giá bán với các loại phân bón khác. Do đó, rất khó để sản xuất phân bón hữu cơ nếu không có
các ưu đãi hoặc hỗ trợ.

I.3.2. Tiến độ thực hiện Nhiệm vụ: “Thúc đẩy sản xuất và tái cơ cấu kinh tế theo hướng bền
vững”
(a) Tiến độ thực hiện về “Khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên; tăng cường các
nguồn năng lượng tái tạo, và phát triển năng lượng sạch”
Chương trình khoa học – công nghệ cấp nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng
lượng” thực hiện từ 2011-2020 đã tiến hành nghiên cứu trên 27 chủ đề và 3 dự án sản xuất. Một nửa
trong số các chủ đề và dự án này là về năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng. Một số kết quả
nghiên cứu đã được áp dụng trong thực tiễn. Nhiều dự án nghiên cứu tại các doanh nghiệp và địa
phương đã được đặt hàng theo hướng đổi mới, sáng tạo, và áp dụng công nghệ xanh (ví dụ nghiên
cứu về vật liệu xây dựng, thiết kế kiến trúc, và giải pháp xây dựng theo tiêu chuẩn “kiến trúc xanh”,
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v.v…). Ví dụ, nghiên cứu về các giống cây trồng đã lựa chọn và phát triển giống cây sản lượng cao có
khả năng chống chịu dịch bệnh và thích ứng với các môi trường hay thay đổi.
Du lịch sinh thái, được các cơ quan địa phương phát triển trong những năm gần đây, đã phát huy hiệu
quả trong việc thúc đẩy các tài nguyên sinh cảnh tự nhiên, tạo việc làm, và tăng thu nhập cho người
dân địa phương. Một số dự án du lịch sinh thái đã làm giàu cảnh quan tự nhiên, khôi phục, bảo tồn
các công trình kiến trúc cổ, đặc biệt là các công trình văn hóa truyền thống như miếu, chùa. Tuy nhiên,
nhiều dự án du lịch kinh tế và bản thân các cộng đồng địa phương đã hủy hoại các công trình kiến trúc
có giá trị này. Sự phát triển du lịch thiếu tính bảo tồn sinh cảnh và tính đa dạng sinh học quý hiếm đã
diễn ra ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) và dự án mở tuyến cáp treo vào động Sơn Đòong (Quảng Bình).
Ngoài ra, nhiều dự án núp dưới cái mác du lịch sinh thái để xâm lấn các khu bảo tồn thiên nhiên và di
tích lịch sử nhưng vẫn không được kiểm soát chặt chẽ. Điều này cho thấy sự nhận thức yếu kém, các
vai trò và trách nhiệm hời hợt của cơ quan quản lý đối với phát triển bền vững. Để khắc phục tình trạng
này, cần khẩn trương phát triển thêm các hình thức du lịch bền vững.
Mô hình khu công nghiệp sinh thái: Một khu công nghiệp sinh thái là một cộng đồng các doanh nghiệp
sản xuất và cung cấp các dịch vụ tại cùng một khu vực, trong đó các doanh nghiệp thành viên cố gắng
nâng cao hiệu quả về kinh tế, môi trường và xã hội thông qua sự hợp tác trong lĩnh vực quản lý các
vấn đề môi trường và tài nguyên, xây dựng một hệ thống cộng sinh công nghiệp thông qua trao đổi
năng lượng và nguyên liệu đầu vào giữa các doanh nghiệp.
Từ năm 2015-2019, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã làm việc với UNIDO để thực hiện dự án “Thực hiện sáng
kiến khu công nghiệp sinh thái theo hướng mô hình khu công nghiệp bền vững ở Việt Nam”. Dự án này
được hỗ trợ bởi Quỹ Môi trường Toàn cầu và Bộ Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ. Dự án đang được thí điểm
tại khu công nghiệp Khánh Phú (tỉnh Ninh Bình), khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng) và khu công
nghiệp Trà Nóc 1.2 (Cần Thơ).
Cuối tháng 11/2016, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã trình lên Chính phủ dự thảo nghị định quy định về các
khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, nhấn mạnh rằng mô hình khu công nghiệp sinh thái phải
được ưu tiên. Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 82/NĐ-CP quy định về các khu công
nghiệp sinh thái, các mô hình cộng sinh công nghiệp, và các ưu tiên cho doanh nghiệp trong khu công
nghiệp sinh thái. Trong tương lai gần, với hơn 300 khu công nghiệp được thành lập, trong đó hơn 220
khu công nghiệp đang hoạt động, thì nhiệm vụ chuyển đổi tất cả các khu công nghiệp theo hướng sinh
thái sẽ là một thách thức lớn đối với cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Nếu sự chuyển đổi
sang khu công nghiệp sinh thái được thực hiện thành công, dù là vài khu công nghiệp, thì các lợi ích
tổng quát sẽ to lớn không chỉ cho đất nước mà còn cho lợi ích kinh tế của doanh nghiệp.
Ở cấp độ địa phương, đã thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy thay thế các nguồn tài nguyên cạn kiệt
bằng các nguồn có thể tái tạo nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương một cách bền vững, bao gồm:





Đầu tư vào các dự án điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối và thủy điện (Đak Lak, Hải Phòng, và
Bình Định);
Tái sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện và nhà máy phân bón, hóa học làm
nguyên liệu đầu vào trong sản xuất vật liệu xây dựng trong ngành xây dựng, cộng thêm việc hỗ
trợ chủ cơ sở phát thải tro và thạch cao về công nghệ xử lý, áp dụng các giải pháp phù hợp và
hiệu quả trong quá trình xử lý chất thải rắn của doanh nghiệp; và
Để tận dụng chất thải từ các khu công nghiệp, dự án khu công nghiệp sinh thái do Bộ Kế hoạch Đầu tư và UNIDO thực hiện đã tiến hành nghiên cứu về việc tận dụng nguồn nhiên liệu và
nguyên liệu thay thế tại các nhà máy xi măng từ rác thải khu công nghiệp. Các lợi thế của việc sử
dụng chất thải từ khu công nghiệp: chất thải công nghiệp đã được nung ở nhiệt độ cao 2.000oC
có thể được dùng để thay thế một phần nguyên liệu sản xuất xi măng, do đó không gây ô nhiễm
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thứ cấp, tạo ra công suất xử lý cao và đem lại lợi ích cho công ty xi măng do cắt giảm được mức
tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Đây cũng là một giải pháp tốt hơn cho môi trường, nếu so sánh
với giải pháp chôn lấp và đốt rác.
Một số tỉnh, thành đã thực hiện các chương trình về năng lượng và tài nguyên tái tạo, như trong Bảng
3.
Bảng 3: Các chương trình cấp tỉnh/thành phố về năng lượng và tài nguyên tái tạo
TỈNH, THÀNH
PHỐ
Bà Rịa Vũng
Tàu
Bắc Giang
Bình Định

Đak Nông
Đồng Nai
Gia Lai

Hà Tĩnh
Hải Phòng
Hòa Bình

Lạng Sơn

CÁC DỰ ÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH VỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN VÀ
NĂNG LƯỢNG
Đã xây dựng 11 dự án năng lượng tái tạo bao gồm 01 dự án thủy điện, 01 dự án
điện gió, và 09 dự án điện mặt trời với tổng công suất 397,4 MW. Thay thế hệ
thống đèn chiếu sáng công cộng bằng đèn LED.
Điện gió đang được nghiên cứu để phát triển trong tương lai (Sở Công thương
Bắc Giang) (2019)
05 dự án điện mặt trời với tổng công suất 529,5 M và 02 dự án điện gió với tổng
công suất 51 MW đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương phê duyệt
bổ sung vào quy hoạch lưới điện quốc gia và lưới điện địa phương. 02 nhà máy
điện mặt trời và 02 nhà máy điện gió đang được thực hiện và sẽ đi vào hoạt
động cuối năm 2019.
03 dự án điện mặt trời đã được Bộ Công thương phê duyệt bổ sung vào quy
hoạch quốc gia và 06 chủ đầu tư được cho phép lắp đặt đồng hồ gió để nghiên
cứu tiềm năng điện gió.
Nghiên cứu về đổi mới công nghệ và áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo và
năng lượng sạch để giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động.
Điện mặt trời: 33 dự án đang được nghiên cứu với tổng công suất gần 4.000
MW.
Điện gió: 05 dự án đang được khảo sát với tổng công suất dự kiến 756 MW.
Điện sinh khối: 02 nhà máy điện sinh khối từ bã mía với công suất 144,6 MW
đang đi vào hoạt động.
Nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tái tạo tại các tỉnh có lợi thế và đầu
tư từ nhiều nguồn khác nhau trong sản xuất năng lượng tái tạo như điện gió và
điện mặt trời.
01 dự án điện gió 1 MW và 01 dự án điện mặt trời 0,5 MWp được EVN triển khai
thực hiện tại huyện đảo Bạch Long Vĩ
Lắp đặt 07 mô hình sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp với lưới điện cho hệ
thống đèn chiếu sáng tại 04 cơ quan nhà nước, thay 600 bóng đèn huỳnh quang
hiệu suất thấp (T10) bằng 600 bóng đèn LED (T8) tại các trường học và cơ quan
trong tỉnh
Lắp đặt 04 bình nóng lạnh tại trường học và xây dựng một mô hình thí điểm để
cấp điện cho hộ gia đình ở vùng xa xôi hẻo lánh bằng nguồn năng lượng mặt trời

Chiến lược Tăng trưởng xanh đã báo cáo rằng nhiều dự án điện mặt trời được thực hiện bởi các công
ty trong nước và nước ngoài:
•
•

Tập đoàn First Solar (Hoa Kỳ) tại TP. HCM đã bắt đầu xây dựng lại nhà máy vào đầu năm 2017,
đồng thời điều chỉnh vốn đầu tư của mình lên 1.066 tỉ USD.
Tập đoàn Thành Thành Công (Việt Nam) dự kiến chi 1 tỉ USD cho 20 dự án điện mặt trời tại Tây
Ninh, Bình Thuận, Huế và Gia Lai.

22

•
•

Tập đoàn JA Solar dự kiến đầu tư hơn 1 tỉ USD, trong đó giai đoạn 01 khoảng 300 triệu USD, đầu
tư cho các dự án ở phía Bắc.
Tân Cảng Sông Than đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời lớn nhất Việt Nam: Công ty cổ phần Solar
ESCO, một thành viên của Công ty năng lượng Mặt Trời Bách Khoa (Solar BK) và công ty cổ phần
ICD Tân Cảng - Sông Thần của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã khánh thành giai đoạn 01 và
đưa vào sử dụng hệ thống điện mặt trời với tổng công suất 500,96 kWp cho trung tâm hậu cần
của cảng Sông Thần (tỉnh Bình Dương). Với hệ thống này, ICD Tân Cảng - Sông Thần có thể tiết
kiệm 4,5% chi phí điện năng mỗi tháng trong suốt giai đoạn hợp đồng và 30% sau khi kết thúc
hợp đồng, tương ứng với hơn 14 tỉ đồng.

Các dự án tại vùng xa xôi hẻo lánh: Một dự án liên quan đến việc xây lắp các hệ thống điện gió và điện
mặt trời được dự kiến triển khai cho quần đảo Trường Sa và dàn khoan dầu ở Biển Đông. Khi cung cấp
thiết bị điện gió và điện mặt trời, lực lượng quân đội và người dân trên quần đảo được bảo đảm cấp
điện cho việc thắp sáng, lọc nước biển, cấp nước sạch và xử lý nước thải, do đó góp phần giữ vững
chủ quyền quốc gia trên vùng biển và hải đảo.
(b) Tiến độ thực hiện về “Tiếp tục thực hiện sản xuất sạch hơn, sản xuất theo hướng sử dụng năng
lượng tiết kiệm, hiệu quả; nghiên cứu và áp dụng các công nghệ sạch và công nghệ bền vững;
tăng cường đổi mới công nghệ và giảm dần các công nghệ tiêu thụ nhiều năng lượng, gây ô
nhiễm môi trường”
Mục tiêu cụ thể: Tỉ lệ các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn và tiết
kiệm năng lượng đạt 50%.

Sản xuất sạch hơn
Các hoạt động sản xuất sạch hơn được thực hiện ở cấp trung ương và địa phương thông qua Chiến
lược Sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp đến năm 2020 (Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày
07/09/2009), tập trung vào đào tạo cho cán bộ để nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đánh giá
hiệu quả tài nguyên tại các nhà máy. Bảng 3 dưới đây tổng hợp các kết quả cập nhật về các hoạt động
sản xuất sạch hơn từ Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp đến năm 2020 (do Bộ
Công thương báo cáo) và dự án khu công nghiệp sinh thái do Bộ Kế hoạch - Đầu tư và UNIDO thực
hiện.
Chương trình khu công nghiệp sinh thái do Bộ Kế hoạch - Đầu tư và UNIDO thực hiện đã giúp (i) nâng
cao nhận thức và năng lực về áp dụng sản xuất sạch hơn; (ii) đào tạo 240 cán bộ cấp tỉnh và cán bộ
quản lý kỹ thuật của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp; (iii) đào tạo RECP chuyên sâu cho 80
chuyên gia; và (iv) hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các nhà máy thông qua 45 nghiên
cứu tình huống về sản xuất sạch hơn, đánh giá nhanh đối với 120 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp,
đánh giá chi tiết đối với 73 doanh nghiệp, và đánh giá duy trì đối với 53 doanh nghiệp tại các khu công
nghiệp.
Theo số liệu khảo sát của Bộ Công thương về tình hình thực hiện các mục tiêu của Chiến lược Sản xuất
sạch hơn với 63 Sở Công thương và 9.012 doanh nghiệp công nghiệp, năm 2010 có 11% doanh nghiệp
và năm 2015 có 32% doanh nghiệp báo cáo rằng đang áp dụng sản xuất sạch hơn (Bảng 3). Theo khảo
sát gần đây của Bộ Công thương từ 36 Sở Công thương, chỉ 11 Sở Công thương thực hiện khảo sát số
lượng doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn với tỉ lệ doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn từ
15 – 40%. Do đó, có thể đạt được kết quả mong muốn là 50% vào năm 2020.
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Bảng 4: Tình hình thực hiện sản xuất sạch hơn

Cấp trung
ương: tại
Bộ Công
thương

Cấp trung
ương: tại
Bộ Kế
hoạch Đầu tư (Dự
án khu
công
nghiệp sinh
thái)

Cấp địa
phương

NÂNG CAO
NHẬN THỨC
VÀ NĂNG
LỰC VỀ ÁP
DỤNG SẢN
XUẤT SẠCH
HƠN
Đào tạo cho
cán bộ quản
lý ở cấp
trung ương
(2 khóa); đào
tạo chuyên
sâu cho cán
bộ tư vấn
sản xuất sạch
hơn và cán
bộ của Sở
Công
thương: 1-2
lớp mỗi năm
cho cán bộ
và chuyên
gia tư vấn
cấp tỉnh
Đào tạo cho
các cán bộ
địa phương
và các nhà
máy tại các
khu công
nghiệp: 240
lượt người

ĐƯA TIN, BÀI TRÊN
CÁC PHƯƠNG TIỆN
TRUYỀN THÔNG

HỖ TRỢ KỸ THUẬT
VỀ SẢN XUẤT
SẠCH HƠN TẠI CÁC
NHÀ MÁY

HOÀN THÀNH MẠNG
LƯỚI CÁC TỔ CHỨC HỖ
TRỢ SẢN XUẤT SẠCH
HƠN TRONG NGÀNH
CÔNG NGHIỆP

125 bài phóng sự
truyền hình, phát
thanh trên VTV, Đài
Tiếng nói Việt Nam,
404 bài báo, tin tức
về sản xuất sạch
hơn trên báo giấy và
báo điện tử, 4-6 bản
tin về “Công nghệ
xanh” trong sản xuất
sạch hơn mỗi năm.

Xây dựng, ban
hành, phổ biến hơn
20 hướng dẫn kỹ
thuật về sản xuất
sạch hơn cho nhiều
ngành khác nhau

Ban chỉ đạo “Chiến lược
Sản xuất sạch hơn trong
ngành công nghiệp đến
năm 2020”; Thứ trưởng
Bộ Công thương làm
trưởng ban chỉ đạo; trụ
sở chính đặt tại Vụ Khoa
học - Công nghệ (đến
năm 2017) / Vụ Tiết kiệm
năng lượng và Phát triển
bền vững (từ năm 2018)

Xây dựng, vận hành
và duy trì một trang
web về sản xuất
sạch hơn. Địa chỉ
website: sxsh.vn
Đã xây dựng và vận
hành một trang web
về các khu công
nghiệp sinh thái:
khucongghiepsinhth
ai.vn

Đào tạo
chuyên sâu
về sản xuất
sạch hơn cho
80 chuyên
gia

Các hội thảo,
hội nghị về
sản xuất sạch
hơn: 337 hội
thảo và khóa
đào tạo cho

134 bản tin truyền
hình trên các kênh
truyền hình địa
phương; 256 bài
báo và tin tức về sản
xuất sạch

Thực hiện đánh giá
nhanh đối với 411
doanh nghiệp
Thực hiện đánh giá
chi tiết đối với 102
doanh nghiệp
Xây dựng hai mô
hình trình diễn
Xây dựng 45
nghiên cứu tình
huống về sản xuất
sạch hơn

Trung tâm Môi trường và
Sản xuất sạch (Cục Kỹ
thuật an toàn và Môi
trường công nghiệp) và
các đơn vị tư vấn (EPRO,
VNCPC)

Thực hiện đánh giá
nhanh đối với 120
doanh nghiệp tại
các khu công
nghiệp
Thực hiện đánh giá
chi tiết đối với 73
doanh nghiệp và
đánh giá duy trì đối
với 53 doanh
nghiệp tại các khu
công nghiệp
Hỗ trợ đánh giá
nhanh: 335 doanh
nghiệp.

47 trung tâm (Bảo tồn
năng lượng, KC) trên cả
nước có các hoạt động
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hơn 25.000
người.
Cử cán bộ
tham gia các
khóa đào tạo
chuyên sâu
về sản xuất
sạch hơn

hơn; 150.000 tờ rơi,
áp phích tuyên
truyền về sản xuất
sạch hơn.

Hỗ trợ áp dụng sản
xuất sạch hơn: 88
doanh nghiệp

để hỗ trợ sản xuất sạch
hơn.
Mạng lưới 355 chuyên
gia về sản xuất sạch hơn
tại các Sở Công thương
của 63 tỉnh, thành.

Sản xuất theo hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả (2012-2015) được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 02/10/2012. Mục tiêu tiết kiệm 5-8%
tổng mức tiêu thụ năng lượng của cả nước giai đoạn 2012-2015 so với dự báo nhu cầu năng lượng
theo Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các kết quả đánh giá cho thấy đạt được mức tiết kiệm thực tế là
5,65%, tương đương 11,2 triệu tấn dầu tương đương (TOE). Tiếp theo sự thành công của chương trình,
Bộ Công thương đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch điều chỉnh về “Chương
trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả giai đoạn 2019-2030” tại Quyết định
số 280/QĐ-TTg ngày 13/03/2019.
Các mục tiêu chương trình đề ra để đạt được đến năm 2025 gồm (i) tiết kiệm năng lượng ở mức 5,07,0% tổng mức tiêu thụ năng lượng quốc gia giai đoạn 2019-2025; (ii) giảm tổn thất điện năng xuống
dưới 6,5%; (iii) giảm mức tiêu thụ năng lượng bình quân đối với các ngành, tiểu ngành công nghiệp so
với giai đoạn 2015-2018, cụ thể là: (a) ngành thép: từ 3-10% tùy theo loại sản phẩm và công nghệ sản
xuất; (b) ngành hóa chất: tối thiểu 7%; (c) ngành sản xuất nhựa: từ 18-22,46%; (d) ngành xi măng: tối
thiểu 7,50%; (e) ngành dệt may: tối thiểu 5%; (f) ngành rượu, bia và nước giải khát: từ 3-6,88% tùy
theo loại sản phẩm và quy mô sản xuất; (g) ngành giấy: từ 8-15,80% tùy theo loại sản phẩm và quy mô
sản xuất; và (iv) 70% các khu công nghiệp và 50% các cụm công nghiệp sẽ được tiếp cận năng lượng
theo hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.
Để hoàn thành các mục tiêu này, chương trình đề ra các nhiệm vụ chủ yếu sau:










Rà soát, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu
quả;
Hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đối với
các hoạt động sản xuất, đổi mới, và chuyển đổi thị trường xe cộ, thiết bị, máy móc và dây
chuyền sản xuất. Về xuất khẩu, tập trung vào các hoạt động ưu tiên như (i) thực hiện kiểm toán
năng lượng và áp dụng các hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến cho người sử dụng năng
lượng; (ii) cải tiến các quy trình công nghệ về chuyển đổi nhiên liệu, sử dụng năng lượng tiết
kiệm, hiệu quả, thân thiện với môi trường, giảm nhẹ biến đổi khí hậu; và (iii) áp dụng các công
nghệ mới có hiệu quả năng lượng cao.
Xây dựng một trung tâm dữ liệu năng lượng quốc gia, cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông
tin về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả;
Nâng cao năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả;
Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả;
Truyền thông thông tin để nâng cao nhận thức cho người dân;
Tăng cường hợp tác quốc tế và hợp tác về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả;
Thành lập một quỹ để thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; và
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Bảo đảm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho từng ngành công nghiệp.

Các hoạt động ở cấp địa phương
Nhiều địa phương đã thực hiện các hoạt động để thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Ví
dụ, Hà Nội đã thực hiện thành công sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn thành phố
theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố, phấn
đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng trong năm 2019 từ 2-3% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo
nhu cầu và hệ số đàn hồi năng lượng/GDP trong năm 2020 đạt 0,95%. Một số chương trình cụ thể là:






Phổ biến thông tin để nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên các
phương tiện truyền thông đại chúng;
Xây dựng và phổ biến các thiết bị tiết kiệm năng lượng có hiệu suất cao; dần loại bỏ các thiết bị
hiệu suất thấp;
Thúc đẩy sự chuyển đổi năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hóa các nguồn
phân phối điện. Phổ biến các phương pháp và công cụ dự báo nhu cầu năng lượng và đánh giá
tiết kiệm cho các doanh nghiệp trong nhóm ngành dệt may trên địa bàn thành phố Hà Nội; tăng
cường sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp; và phổ biến các
phương pháp, công cụ dự báo nhu cầu năng lượng và đánh giá về tiết kiệm năng lượng cho các
tòa nhà; và
Đầu tư về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải bằng cách
đầu tư cho hạ tầng giao thông, phát triển các hình thức vận tải hành khách công cộng để bảo
đảm tính thuận tiện và chất lượng; giảm tiêu thụ nhiên liệu và ô nhiễm môi trường; tăng cường
sử dụng nhiên liệu sinh học E5; và nâng cao hiệu quả nhiên liệu và xây dựng các định mức tiêu
thụ nhiên liệu cho xe buýt CNG trong thành phố.

Một số kết quả cụ thể từ các tỉnh được tổng hợp trong Bảng 5 dưới đây.
Bảng 5: Các hoạt động liên quan đến hiệu quả năng lượng ở cấp tỉnh
TỈNH/THÀNH PHỐ
Bà Rịa Vũng Tàu

Bình Định

Bình Thuận

Cao Bằng

CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
Đào tạo cho 48 cán bộ về quản lý năng lượng hiệu quả. Tổ chức 05 hội thảo
để thực hiện chương trình sản xuất theo hướng sử dụng năng lượng tiết
kiệm, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Thực hiện sự kiện Giờ Trái đất. Thay thế hệ
thống chiếu sáng công cộng bằng bóng đèn LED tiết kiệm năng lượng. Hướng
dẫn các doanh nghiệp xác định mức tiêu thụ năng lượng thực tế tại các cơ sở
sản xuất và khuyến khích các đơn vị sử dụng nhiều năng lượng thực hiện
kiểm toán năng lượng, trong đó 71 trên 94 doanh nghiệp sử dụng năng
lượng trọng điểm đang thực hiện kiểm toán năng lượng (UBND tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu, 2019).
Hỗ trợ cho 03 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng. Phát triển các
phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng lượng cao. Xây dựng và ban hành các
hướng dẫn về kỹ năng tiết kiệm năng lượng. Thực hiện chương trình dán
nhãn năng lượng cho các thiết bị gia dụng (UBND tỉnh Bình Định, 2019).
Nhiều mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm được áp dụng: mô hình lớp
học, mô hình hộ gia đình, mô hình đèn chiếu sáng công cộng. Thay thế 10
triệu bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn tiết kiệm năng lượng trong khu vực
trồng thanh long (UBND tỉnh Bình Thuận, 2019).
Tổ chức 06 khóa đào tạo về sản xuất theo hướng sử dụng năng lượng tiết
kiệm, hiệu quả cho 355 học viên (UBND tỉnh Cao Bằng, 2019).
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Đà Nẵng

Đồng Nai
Hòa Bình

Hà Nội

Hưng Yên

Lạng Sơn

Thí điểm thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng bằng bóng đèn LED. Xây
dựng các hướng dẫn về tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình trên địa bàn
thành phố. Hỗ trợ cho 53 doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả năng lượng và
kiến nghị giải pháp lắp đặt thiết bị (UBND thành phố Đà Nẵng, 2019).
Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 02/03/2012 về Kế hoạch sản xuất sử dụng
năng lượng tiết kiệm, hiệu quả giai đoạn 2016-2020 (UBND tỉnh Đồng Nai,
2019).
Ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 21/09/2015 của UBND tỉnh về
“Chương trình sản xuất sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại tỉnh Hòa
Bình giai đoạn 2016-2020”. Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 31/10/2018 về tăng
cường tiết kiệm điện tại tỉnh Hòa Bình. Phòng Quản lý Thị trường thường
xuyên kiểm tra, giám sát tình hình tuân thủ dán nhãn năng lượng tại các
doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu các thiết bị mà buộc phải có nhãn năng
lượng khi mua bán trên thị trường (Sở Công thương tỉnh Hòa Bình, 2019).
Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND, phấn đấu đạt mức
tiết kiệm năng lượng trong năm 2019 ở mức 2-3% mức tiêu thụ năng lượng
so với dự báo nhu cầu, và hệ số đàn hồi năng lượng/GDP trong năm 2020 đạt
0,95%. Tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động truyền thông, hội chợ. Công nhận
cho 34 cơ cở đạt danh hiệu cơ sở năng lượng xanh (2017-2018). Hỗ trợ kiểm
toán năng lượng đối với 171 tổ chức, cơ quan, đánh giá hiệu quả năng lượng
đối với 10 doanh nghiệp, xây dựng 24 mô hình, hệ thống quản lý năng lượng
cho 14 tổ chức, cơ quan, và thực hiện thí điểm mô phỏng năng lượng cho 08
công trình xây dựng (UBND thành phố Hà Nội, 2019).
Kế hoạch 49/KH-UBND ngày 16/03/2019 đã tổ chức 05 cuộc thanh tra về dán
nhãn năng lượng, tổ chức 02 khóa đào tạo về tuyên truyền, phổ biến kiến
thức về sử dụng năng lượng hiệu quả cho 145 cán bộ. Tổ chức 02 hội thảo về
các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành thép và hộ gia đình.
Lập báo cáo về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả (Sở Công thương tỉnh
Hưng Yên, 2019).
Nâng cao nhận thức cộng đồng về sản xuất sử dụng năng lượng tiết kiệm,
hiệu quả thông qua việc in và xuất bản 6.700 bản tài liệu hướng dẫn về Tiết
kiệm năng lượng cho hộ gia đình, tổ chức 05 hội thảo tuyên truyền để phổ
biến các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên một số thiết bị gia đình cho 500
thành viên là phụ nữ, và phát hành 3.550 tờ rơi về tiết kiệm năng lượng tại
các trường tiểu học (UBND tỉnh Lạng Sơn, 2019).

Tăng cường đổi mới công nghệ tiên tiến và giảm dần các công nghệ tiêu thụ nhiều năng
lượng và gây ô nhiễm môi trường.
Mục tiêu cụ thể: Tỉ lệ doanh nghiệp áp dụng công nghệ sạch và công nghệ bền vững trong các ngành
tiêu thụ nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi trường đạt 60-70%.
Nhìn chung, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, công nghệ cải
tiến, và loại bỏ dần công nghệ lạc hậu, tiêu thụ nhiều nhiên liệu và gây ô nhiễm môi trường đã được
thực hiện tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam. Một số kết quả như sau:


Cơ cấu các ngành công nghiệp trong một số lĩnh vực đã dịch chuyển theo hướng hợp lý và hiện
đại; các ngành công nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao như sản
xuất thiết bị điện, điện tử, và máy móc, thiết bị, cao su, nhựa (sơn tàu, ống nhựa, dược phẩm
và thiết bị y tế, lốp ô tô, v.v…) đang phát triển mạnh mẽ và đạt được tổng sản lượng ở mức cao.
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Sản xuất công nghiệp bao gồm các ngành công nghiệp mới đang ngày càng phát triển tại các khu
công nghiệp với sự cung cấp cơ sở hạ tầng như điện, nước, xử lý khí thải để góp phần bảo vệ
môi trường.

Ở cấp tỉnh, nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện các hoạt động/chương trình để tăng cường công nghệ
tiên tiến và khuyến khích việc giảm dần các công nghệ tiêu thụ nhiều năng lượng và gây ô nhiễm. Một
số kết quả cho đến nay được tổng hợp trong Bảng 5.
Bảng 6: Đổi mới công nghệ ở cấp tỉnh, thành phố
TỈNH, THÀNH PHỐ
Bạc Liêu
Bình Thuận
Đà Nẵng

Đak Nông

Phú Thọ

Hà Nam

Bắc Kạn

HOẠT ĐỘNG
Khuyến khích các doanh nghiệp giảm dần công nghệ lạc hậu tiêu thụ nhiều
năng lượng, và áp dụng các tiêu chuẩn, các quy chuẩn và định mức kỹ thuật
được quy định về sử dụng năng lượng (Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu, 2019).
Tỉnh đã hỗ trợ đầu tư mua sắm máy móc và thiết bị tiên tiến cho 11 cơ sở
sản xuất công nghiệp quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh và xây dựng một mô hình
trình diễn công nghệ để áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất.
Sở Khoa học - Công nghệ đã hỗ trợ cho 04 doanh nghiệp để đổi mới công
nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm theo hướng công nghệ
sạch, thân thiện với môi trường với tổng kinh phí 3,7 tỉ đồng. Chương trình
chuyển giao công nghệ tiên tiến đã thực hiện 15 dự án để hỗ trợ các doanh
nghiệp nghiên cứu các sản phẩm nông nghiệp và dược phẩm, áp dụng công
nghệ cao theo hướng sản xuất sạch.
Tạo các điều kiện cho tất cả các thành phần kinh tế đầu tư, đổi mới công
nghệ và thiết bị thân thiện với môi trường, công nghệ tiên tiến, hiện đại,
công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, và các công nghệ tiết kiệm năng
lượng trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành
sản xuất.
Vận động các doanh nghiệp đầu tư trong đổi mới công nghệ, áp dụng công
nghệ sạch và thân thiện với môi trường. Hỗ trợ xây dựng các mô hình kỹ
thuật để áp dụng các công nghệ mới cho 08 cơ sở nông thôn trong lĩnh vực
nông lâm kết hợp và chế biến thủy sản, sản phẩm phụ trợ và vật liệu xây
dựng (Sở Công thương tỉnh Phú Thọ, 2019).
Xây dựng các ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, tập trung
vào việc thu hút các dự án đầu tư trong sản xuất công nghiệp với công nghệ
tiên tiến, hiện đại và tiết kiệm các nguồn tài nguyên môi trường (Sở Công
thương tỉnh Hà Nam, 2019).
Tuyên truyền áp dụng sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng hiệu quả trong
các hoạt động phân phối (Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn, 2019).

Từ dự án khu công nghiệp sinh thái do Bộ Kế hoạch - Đầu tư và UNIDO thực hiện, dự án hỗ trợ cho các
công ty thuộc 03 khu công nghiệp (khu công nghiệp Khánh Phú – Ninh Bình, khu công nghiệp Hòa
Khánh – Đà Nẵng, khu công nghiệp Trà Nóc 1&2 – Cần Thơ) để thực hiện 41 dự án về công nghệ sạch,
các-bon thấp, hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi trường. Các đổi mới công nghệ này đã được các
công ty đầu tư với tổng số tiền 11.101.570 USD. Một số dự án đầu tư nổi bật là (i) thay thế toàn bộ hệ
thống kéo lưới điện cực (8 máy kéo) bằng hệ thống tự động sử dụng công nghệ mới; (ii) thay thế lò
nấu thủy tinh mới; (iii) lắp đặt một hệ thống sấy than sử dụng nhiệt thải từ lò nấu thủy tinh; (iv) thay
thế lò nung nhôm; (v) lắp đặt tụ điện công suất đầy đủ; (vi) thay thế bóng đèn (T8-36W hoặc T10-40W)
bằng bóng đèn LED (18W); (vii) đầu tư xây dựng một nhà máy xử lý nước thải mới để bảo vệ môi
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trường; và (viii) đầu tư một máy bơm chân không cho hệ thống trao đổi nhiệt và tái sử dụng nước làm
mát.
(c) Xây dựng và triển khai chương trình đổi mới sinh thái. Áp dụng phương pháp đánh giá vòng
đời sản phẩm (LCA) trong các hoạt động đổi mới sinh thái tại doanh nghiệp, khu công nghiệp,
và cụm công nghiệp để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, ngăn ngừa và giảm thiểu chất
thải.
Mục tiêu cụ thể: Các hoạt động đổi mới sinh thái đã được thực hiện thí điểm thành công tại các doanh
nghiệp, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, dần dần nhân rộng trên quy mô lớn.
Đổi mới sinh thái là một phương pháp sản xuất và kinh doanh trong đó xác định các thách thức và tận
dụng các cơ hội bền vững về môi trường để đổi mới, cải tiến, từ các chiến lược, mô hình kinh doanh
đến cấp độ hoạt động của doanh nghiệp, trong toàn bộ chuỗi vòng đời sản phẩm. Đây là một trong
các xu thế định hướng các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo hướng phát triển bền vững. Trong 03 năm
qua, trong khuôn khổ Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Phát triển Bền vững, một số
hoạt động đổi mới sinh thái đã được thực hiện, bao gồm:





Đánh giá tiềm năng thực hiện đổi mới công nghiệp đã được thực hiện trong chương
trình khoa học cấp bộ năm 2018 của Bộ Công thương về Chương trình sản xuất và tiêu
dùng bền vững. Các nghiên cứu tập trung vào đánh giá hiện trạng chính sách và quy
định về đổi mới sinh thái, tiềm năng áp dụng đổi mới sinh thái trong công nghiệp, bao
gồm đánh giá chuyên sâu đối với 15 ngành công nghiệp và 30 sản phẩm công nghiệp
được đề xuất trong lộ trình đổi mới sinh thái.
06 ngành công nghiệp đã được khảo sát, đánh giá và phát triển làm hình mẫu thí điểm
về áp dụng đổi mới sinh thái, bao gồm nước giải khát, giấy và bột giấy, chế biến thủy
sản, giày da, gốm sứ. Các tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thí điểm, hướng
dẫn về áp dụng đổi mới sinh thái, và đào tạo về áp dụng đổi mới sinh thái trong công
nghiệp đã được xây dựng.

(d) Thúc đẩy sản xuất bền vững đối với các sản phẩm chủ lực thân thiện với môi trường; tăng
cường phát triển ngành công nghiệp môi trường.
Mục tiêu cụ thể: Đóng góp của các ngành công nghiệp xanh, ngành công nghiệp môi trường và tái chế
rác thải trong GDP tăng lên 42-45%.

Phát triển các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường
Trong chương trình khoa học – công nghệ cấp bộ về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2017 và 2018,
Bộ Công thương đã thực hiện một số nghiên cứu để phát triển các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với
môi trường:




Xây dựng một danh mục các sản phẩm thân thiện với môi trường nhằm mục đích ưu tiên phát
triển các sản phẩm thân thiện với môi trường đến năm 2025 (nghĩa là xây dựng tiêu chí lựa
chọn, xác định nhu cầu thị trường, đánh giá hiện trạng năng lực sản xuất và cung ứng).
Đánh giá thực trạng và đề xuất chương trình về các hoạt động ưu tiên để nâng cao năng lực
cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các điều kiện về sản phẩm xuất khẩu theo
hướng thân thiện với môi trường nhằm nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, giúp doanh
nghiệp xác định các nhóm sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường EU và Hoa Kỳ, xác
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định các rào cản kỹ thuật và đề xuất các chương trình để nâng cao năng lực cạnh tranh cho
doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các yêu cầu quốc tế.
Nghiên cứu và xây dựng các quy định về chứng nhận sản phẩm đến từ hoạt động tái chế trong
ngành công nghiệp và thương mại để hoàn thiện chính sách pháp lý về phát triển ngành công
nghiệp tái chế, và gỡ bỏ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong thủ tục quy trình xin
ưu đãi đối với các sản phẩm theo quy định của pháp luật. Dự kiến xây dựng một bộ tiêu chí và
một quy trình đánh giá chứng nhận sản phẩm đến từ hoạt động tái chế rác thải và áp dụng các
nội dung này cho 02 nhóm sản phẩm.
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh các hoạt động dán nhãn các-bon thấp cho sản
phẩm công nghiệp của Việt Nam nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để khuyến khích doanh nghiệp
tham gia chương trình dán nhãn các-bon thấp, xây dựng bộ tiêu chí về các sản phẩm công
nghiệp dán nhãn các-bon thấp và xây dựng quy trình đánh giá nhãn các-bon thấp đối với các sản
phẩm, dự kiến áp dụng thí điểm cho 02 sản phẩm công nghiệp. Nghiên cứu và xây dựng các
phương pháp, ứng dụng để thực hiện tính toán phát thải các-bon trong ngành may mặc và giày
dép.

Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn:




Kiện toàn các cơ chế và chính sách hỗ trợ trong sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi
trường hướng tới một hệ thống văn bản hoàn chỉnh để cải cách các thủ tục hành chính nhằm
tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia sản xuất. Sản xuất và mua bán các sản phẩm nông
nghiệp và thực phẩm một cách an toàn và hài hòa với thế giới, góp phần khắc phục tình trạng
chồng chéo các trách nhiệm không rõ ràng về phân công quản lý an toàn thực phẩm nhằm tăng
cường tính thực thi pháp luật.
Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn đã trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt 04 văn bản
luật về Lâm nghiệp, Thủy sản, Trồng trọt và Chăn nuôi và trình ban hành 04 nghị định về quản lý
chất lượng, an toàn thực phẩm và các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác trong sản xuất
và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, và 02 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ban hành 23
thông tư về kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm.

(e) Thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ sạch và thân thiện với môi trường
Về việc thúc đẩy áp dụng các công nghệ sạch và thân thiện với môi trường, trong 03 năm qua, Chương
trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững đã thực hiện nhiệm vụ xây dựng định
hướng công nghệ sạch và công nghệ thân thiện với môi trường cho ngành dệt-nhuộm, giấy và bột giấy,
thép. Các nhiệm vụ này tập trung vào đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất, xu hướng phát triển
công nghệ, và định hướng các công nghệ sạch, thân thiện với môi trường đối với 03 ngành công nghiệp
nói trên.
Về các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả, ngày 18/05/2018, Thủ tướng Chính phủ
đã ký Quyết định 24/2018/QĐ-TTg ban hành danh mục và lộ trình các thiết bị sử dụng năng lượng phải
loại bỏ. Quyết định này quy định rằng thiết bị nhập khẩu vào Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối
thiểu về hiệu quả năng lượng, bao gồm 11 thiết bị gia dụng, 04 sản phẩm văn phòng và thương mại,
03 sản phẩm thiết bị công nghiệp và các tổ máy phát điện đốt than và khí xây mới.
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1.3.3. Tiến độ thực hiện Nhiệm vụ 3: “Xanh hóa hệ thống phân phối và xây dựng chuỗi cung
ứng các sản phẩm bền vững”
(a) Áp dụng công nghệ sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong phân phối sản phẩm và
dịch vụ; giảm dần sử dụng túi không thể phân hủy trong các siêu thị, trung tâm thương mại và
chợ dân sinh; tăng cường sử dụng túi bền vững
Mục tiêu cụ thể: Giảm thiểu xả rác trong các hoạt động phân phối: (i) 50% doanh nghiệp trong ngành
phân phối được đào tạo và thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng; và (ii)
giảm 65% túi không thân thiện với môi trường tại các siêu thị và trung tâm mua sắm (so với năm 2010).
Các hoạt động nghiên cứu khoa học: Trong chương trình khoa học then chốt của Bộ Công thương về
sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2017-2018, đã thực hiện các nghiên cứu sau đây:




Nghiên cứu, áp dụng và phổ biến các giải pháp về nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại các
siêu thị và trung tâm thương mại. Các kết quả nghiên cứu đối với các siêu thị và trung tâm thương
mại bao gồm 02 mô hình thí điểm áp dụng các giải pháp về nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
(01 siêu thị và 01 trung tâm thương mại), 02 tài liệu hướng dẫn áp dụng các giải pháp về nâng cao
hiệu quả sử dụng năng lượng tại các siêu thị và trung tâm thương mại, và đào tạo cho các cán bộ
có liên quan về nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các siêu thị và
trung tâm mua sắm.
Nghiên cứu và đánh giá tình hình sản xuất và phân phối và hành vi mua sắm xăng sinh học E10 và
nhiên liệu diesel ở Việt Nam để đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển nhiên liệu sinh học E10
và nhiên liệu diesel sinh học ở Việt Nam.

Các chương trình có liên quan: Kế hoạch quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong
ngành giao thông vận tải (Bộ Công thương, 2015). Ngành giao thông vận tải đã rất nỗ lực để thúc đẩy
giao thông vận tải hiệu quả về năng lượng, khai thác và mở rộng việc sử dụng khí hóa lỏng, khí tự
nhiên, điện, và nhiên liệu hỗn hợp, nhiên liệu sinh học để thay thế cho xăng và dầu. Trong những năm
gần đây, các dự án thí điểm đã tạo ra một nền tảng tốt để phát triển năng lượng sạch trong giao thông
vận tải như áp dụng xe khách điện ở Hà Nội, và thí điểm nhiên liệu sinh học (xăng E5, diesel sinh học
B5) cho các phương tiện giao thông tại Hà Nội và TP. HCM. Tại TP. HCM, một số doanh nghiệp taxi đã
chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch hơn (ví dụ LPG). Một số doanh nghiệp đã áp dụng các biện pháp
kỹ thuật để giám sát hành trình của xe khách và xe tải hạng nặng nhằm bảo đảm an toàn giao thông,
tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải các chất gây ô nhiễm. Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã tổ
chức một nghiên cứu để rút ngắn đường bay quốc tế và nội địa; thực hiện các giải pháp về quản lý
chuyến bay, quản lý phát thải, v.v… Do đó, giảm thời gian bay, và tiết kiệm nhiên liệu. Tổng công ty
Đường sắt Việt Nam đã (i) ban hành các quy định về sử dụng điều hòa không khí trên xe khách; (ii) tinh
giản quản lý sản xuất để tận dụng tối đa công suất của đầu kéo; (iii) bảo đảm bảo dưỡng kỹ thuật định
kỳ và giao định mức tiêu thụ nhiên liệu cho các tổ máy; và (iv) xây dựng các chỉ tiêu tiết kiệm nhiên
liệu. Do đó, mỗi năm, Tổng công ty giảm khoảng 5% chi phí nhiên liệu. Trong tương lai, ngành giao
thông vận tải sẽ (i) tăng cường áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thông
qua quản lý kỹ thuật và áp dụng khoa học, công nghệ mới; (ii) xây dựng và điều chỉnh hợp lý các định
mức kinh tế và kỹ thuật trong quá trình sản xuất, bảo trì và bảo dưỡng các phương tiện giao thông vận
tải; (iii) triển khai động cơ điện trong xe ô tô, tàu thủy, tàu hỏa; và (iv) phổ biến các kỹ năng lái xe tiết
kiệm năng lượng tại các trung tâm đào tạo lái xe và thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.
Các hoạt động về giảm sử dụng bao bì khó phân hủy tại các siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân
sinh; thúc đẩy sử dụng bao bì thân thiện với môi trường thay cho bao bì khó phân hủy từ cấp trung
ương đến cấp địa phương;
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Ở cấp trung ương, Bộ Công thương là cơ quan chủ trì đã tổ chức nhiều hội thảo và hoạt động
tuyên truyền, phổ biến về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, hội thảo kết nối cung và
cầu các sản phẩm thân thiện với môi trường vào trong các hệ thống bán lẻ để chỉ ra các tác động
tiêu cực của túi nilon khó phân hủy và lợi ích của túi đựng dễ phân hủy.
Ở cấp địa phương, theo các báo cáo gửi từ các tỉnh và thành phố về kết quả thực hiện giai đoạn
2016-2018 của Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và Phát triển bền vững đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030, một số tỉnh và thành phố đang thực hiện các hoạt động này (Bảng
7). Toàn quốc đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức về việc
thực hiện các giải pháp xanh hóa hệ thống phân phối. Hầu hết các hoạt động này đều do các Sở
Công thương làm đầu mối liên lạc. Theo đó, các Sở Công thương phối hợp với các sở, cơ quan
khác để hướng dẫn và tuyên truyền tới các siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh để (i)
hạn chế sử dụng bao bì khó phân hủy nhằm giảm thiểu xả rác trong các hoạt động phân phối; (ii)
thay thế túi đựng khó phân hủy bằng túi đựng thân thiện với môi trường; (iii) nâng cao nhận thức
cho cộng đồng doanh nghiệp về các tác hại của rác thải nhựa khó phân hủy đối với môi trường;
và (iv) khuyến khích sử dụng các đồ dùng thân thiện với môi trường tại mỗi gia đình. Thông qua
các đợt thanh tra chuyên ngành, một số doanh nghiệp đã giới thiệu túi đựng và các sản phẩm bao
bì thân thiện với môi trường cho các đơn vị sản xuất và kinh doanh túi nilon tại địa phương. Một
số tỉnh và thành phố đã thực hiện các chương trình thí điểm để giảm sử dụng túi nilon tại các siêu
thị và cửa hàng tạp hóa và chuyển sang dùng túi đựng thân thiện với môi trường.

Bảng 7: Giảm dần sử dụng túi nilon dùng một lần ở cấp tỉnh, thành phố
TỈNH, THÀNH PHỐ
Hải Phòng

Đak Nông
Gia Lai

Hà Nam
Bình Thuận
Bắc Kạn

HOẠT ĐỘNG
Tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của túi nilon khó
phân hủy và khuyến khích sử dụng túi đựng thân thiện với môi trường, giới
thiệu các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường tới các doanh nghiệp kinh
doanh trên địa bàn. Thí điểm chương trình giảm sử dụng túi nilon tại một số
siêu thị và cửa hàng để từng bước chuyển sang sử dụng túi đựng thân thiện
với môi trường, với mức giảm từ 450 kg/năm lên 18.000 kg/năm tùy theo
doanh nghiệp (UBND thành phố Hải Phòng, 2019).
Tuyên truyền để giảm sử dụng túi nilon khó phân hủy tại các sieu thị, chợ dân
sinh, và khuyến khích sử dụng túi đựng thân thiện với môi trường (Sở Công
thương Đak Nông, 2019).
Tuyên truyền cho các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ dân sinh về hạn chế
sử dụng túi đựng khó phân hủy nhằm giảm thiểu rác thải, sử dụng các sản
phẩm thân thiện với môi trường kết hợp với tuyên truyền, nâng cao nhận thức
về sản xuất và tiêu dùng bền vững cho các bên có liên quan trong hệ thống
phân phối và các chuỗi cung ứng sản phẩm (Sở Công thương tỉnh Gia Lai,
2019).
Tuyên truyền cho các siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh, người
tiêu dùng để hạn chế sử dụng bao bì khó phân hủy nhằm giảm thiểu rác thải.
Năm 2018, 100% túi nilon phân hủy sinh học được sử dụng tại các siêu thị và
trung tâm thương mại trong tỉnh (ước tính 30 tấn/năm).
Thực hiện chương trình giảm thiểu sử dụng bao bì khó phân hủy và thay bằng
túi giấy và không sử dụng túi nilon tại các siêu thị và chợ dân sinh.

(1) Nghiên cứu, thí điểm áp dụng và mở rộng các mô hình phân phối các sản phẩm bền vững; xây
dựng hệ thống các tiêu chuẩn bền vững và đơn vị chứng nhận về các mô hình phân phối bền vững
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Mục tiêu cụ thể: Áp dụng các chứng chỉ phân phối xanh cho các đơn vị phân phối; xây dựng thành công
và từng bước mở rộng chuỗi cung ứng bền vững sang các sản phẩm chủ lực của nền kinh tế.
Các hoạt động nghiên cứu khoa học: Trong chương trình khoa học trọng điểm của Bộ Công thương về
sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2017-2018, đã thực hiện các nghiên cứu sau:








Nghiên cứu và đề xuất một dự thảo quy định về đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống phân phối
bán lẻ xanh, bao gồm các tiêu chí, quy trình, thủ tục về đánh giá và cấp chứng nhận cho hệ thống,
và hệ thống bán lẻ xanh. Đồng thời, mô hình quản lý nhà nước và thực hiện hệ thống bán lẻ xanh
cũng được đề xuất từ cấp trung ương;
Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp về xây dựng chuỗi cung ứng bền vững
cho ngành nước giải khát ở Việt Nam;
Nghiên cứu và xây dựng các quy định về cấp chứng nhận cho sản phẩm từ hoạt động tái chế rác
thải trong ngành công nghiệp và thương mại;
Nghiên cứu và đề xuất các chính sách về hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng bền vững cho ngành
công nghiệp Việt Nam (tập trung vào hai ngành là sữa và nhựa) và xây dựng một bộ tiêu chí và
khung chính sách về phát triển chuỗi cung ứng bền vững; và
Xây dựng một tài liệu hướng dẫn về quản lý môi trường tại các cơ sở phân phối hàng hóa để (i)
đánh giá tổng quát các vấn đề môi trường trong hoạt động của hệ thống phân phối và các cơ quan
quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; (ii) đẩy mạnh quản lý và bảo vệ môi trường trong khâu
chuẩn bị đầu tư xây dựng hệ thống phân phối; (iii) hướng dẫn quản lý và bảo vệ môi trường trong
khâu thi công, xây dựng hệ thống phân phối; và (v) bảo đảm quản lý và bảo vệ môi trường trong
khâu vận hành, hoạt động của hệ thống phân phối.

Xây dựng và nhân rộng các chuỗi cung ứng bền vững:
Hiện nay, việc mở rộng các mô hình phân phối đối với các sản phẩm bền vững chủ yếu tập trung trong
ngành nông nghiệp. Các chuỗi cung ứng sản phẩm nông-lâm-thủy sản an toàn được cấp chứng nhận
theo Quyết định 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/07/2016 của Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn. Về
thực hiện chiến lược quốc gia về Kế hoạch Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững, Bộ
Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo, đôn đốc các địa phương nhân rộng mô hình chuỗi cung
ứng nông-lâm-thủy sản an toàn trên toàn quốc, bảo đảm tăng số lượng các chuỗi, số lượng sản phẩm
an toàn được kiểm soát trong chuỗi, và số lượng các điểm bán lẻ sản phẩm. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, cho đến nay, 63 trên 63 tỉnh, thành đã xây dựng mô hình chuỗi cung ứng với
1.249 chuỗi, 1.450 sản phẩm, và 3.181 điểm bán hàng với các sản phẩm được kiểm soát trong chuỗi.
Các sản phẩm trên thị trường được dán tem thông tin về tiêu chuẩn được áp dụng (VietGAP, phân tích
mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP, yêu cầu an toàn thực phẩm) và các thông tin về nguồn gốc
xuất sứ.
(b) Thúc đẩy các liên kết bền vững giữa đơn vị cung ứng nguyên liệu đầu vào – đơn vị sản xuất –
đơn vị phân phối – người tiêu dùng trong sản xuất, phân phối và sử dụng các sản phẩm, dịch
vụ thân thiện với môi trường
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã thành lập các liên kết bền vững giữa đơn vị cung ứng nguyên liệu
đầu vào – đơn vị sản xuất – đơn vị phân phối – và người tiêu dùng trong sản xuất, phân phối và sử
dụng nông sản an toàn. Các doanh nghiệp Việt Nam như Vingroup, Dabaca, công ty Hùng Nhơn đã đầu
tư cho nông nghiệp hợp tác, theo đó người nông dân tổ chức các chuỗi cung ứng sản phẩm nông
nghiệp và thực phẩm an toàn trên quy mô lớn. Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức một hệ thống
siêu thị liên kết hơn 100 hợp tác xã nông nghiệp để hình thành các chuỗi trong cung ứng thực phẩm
an toàn.
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Kết quả ban đầu cho thấy phương pháp này đã tạo ra sự gắn kết trong hoạt động sản xuất và kinh
doanh của các bên tham gia chuỗi cung ứng. Ngoài ra, nhiều cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng
thủy sản được chứng nhận VietGAP và các cơ sở giết mổ, chế biến được chứng nhận đạt yêu cầu an
toàn thực phẩm theo Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phân
tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP. Ở cấp địa phương, một số hoạt động có liên quan
được tổng hợp trong Bảng 8 dưới đây.
Bảng 8: Các liên kết bền vững từ đơn vị cung ứng nguyên liệu đầu vào đến người tiêu dùng
TỈNH, THÀNH PHỐ
Bà Rịa Vũng Tàu

Bắc Kạn
Bạc Liêu

Hải Phòng

Quảng Nam

Quảng Trị

THÚC ĐẨY CÁC LIÊN KẾT BỀN VỮNG GIỮA ĐƠN VỊ CUNG ỨNG NGUYÊN LIỆU
ĐẦU VÀO – ĐƠN VỊ SẢN XUẤT – ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI – NGƯỜI TIÊU DÙNG
Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phân công đơn
vị trực thuộc xây dựng các liên kết hợp tác sản xuất giữa các doanh nghiệp,
hợp tác xã, nhóm hợp xã và nông dân về sản xuất theo các tiêu chuẩn chất
lượng đã được chứng nhận và có thương hiệu để tiêu thụ trên các thị trường
trong và ngoài nước. Các kết quả bao gồm xây dựng một chuỗi bền vững về hồ
tiêu (với sự tham gia của 903 nông dân), lúa (trên tổng diện tích 10 ha), cây
chuối (một nhóm gồm 6 nông dân với tổng diện tích 100 ha), ngô (diện tích
200 ha), và cây thanh long (30 ha).
Thúc đẩy các liên kết bền vững giữa đơn vị cung ứng nguyên liệu đầu vào –
đơn vị phân phối – người tiêu dùng trong sản xuất, phân phối và sử dụng các
sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường.
Xây dựng một chuỗi sản phẩm theo mô hình liên kết sản xuất với tiêu thụ, và
xây dựng một mô hình cánh đồng lớn trong nuôi trồng thủy sản theo các tiêu
chuẩn chất lượng (bảo đảm không có dư lượng thuốc, sản phẩm sạch và an
toàn).
Vận động để hướng dẫn doanh nghiệp hình thành các chuỗi cửa hàng Việt
Nam, ưu tiên cho các sản phẩm thân thiện với môi trường (công ty cổ phần
thực phẩm xuất khẩu Huy Quang với 09 sản phẩm từ thịt; công ty cổ phần đầu
tư Thế giới sữa với 09 cửa hàng buffet về sản phẩm sữa).
Thực hiện mô hình thí điểm về Doanh nghiệp – Hợp tác xã – Nông dân để liên
kết tiêu thụ và cung ứng nguyên liệu nông nghiệp và mô hình thí điểm về
Doanh nghiệp – Kinh doanh hộ gia đình – Nông dân để liên kết tiêu thụ nông
sản và sản phẩm chăn nuôi.
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2255/KH-UBND ngày 31/05/2018 về tổ
chức hội thảo kết nối cung và cầu các sản phâm nông – lâm – thủy sản ở Quảng
Trị và Kế hoạch số 4280 / KH-UBND về hỗ trợ liên kết các sản phẩm nông
nghiệp, thủ công nghiệp vào trong các siêu thị, và chuỗi bán lẻ (Sở Công thương
tỉnh Quảng Trị, 2019).

1.3.4. Tiến độ thực hiện về Nhiệm vụ 4 “Tăng cường tiếp cận thị trường và thúc đẩy xuất
khẩu các sản phẩm chủ lực của Việt Nam theo hướng bền vững”
Mục tiêu cụ thể: Nâng cao tỉ lệ các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường trong các sản phẩm
xuất khẩu chủ lực của Việt Nam; và các doanh nghiệp xuất khẩu được cung cấp thông tin, hướng dẫn
và hỗ trợ trong việc áp dụng các tiêu chuẩn của nước nhập khẩu về quản lý, môi trường và phát triển
bền vững.
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(a) Đánh giá tiềm năng thị trường và khả năng cung cấp các sản phẩm thân thiện với môi trường
của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam; nghiên cứu các cơ hội xuất khẩu và tham gia các chuỗi
giá trị toàn cầu cho các sản phẩm chủ lực của Việt Nam có dán nhãn xanh Việt Nam, nhãn tiết
kiệm năng lượng và các nhãn khác

Nhãn sinh thái
Bộ Công thương chủ trì thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia. Mục tiêu chính của
Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia là tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, phát
triển các thị trường nội địa, thị trường xuất khẩu và mua bán ở vùng núi, biên giới và hải đảo. Trong
khuôn khổ chương trình này, Việt Nam đã thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm thân thiện với môi trường
như nhựa phân hủy sinh học, sản phẩm từ nguyên liệu có thể tái tạo (tre, gỗ, giấy) và sản phẩm nông
nghiệp, thủy sản (Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam, 2010). Tuy nhiên, sự có mặt của các sản phẩm
thân thiện với môi trường ở Việt Nam vẫn còn hạn chế, ước tính chỉ đạt 5% các sản phẩm Việt Nam
đủ điều kiện dán nhãn sinh thái (Nature net, 2018). Trong Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có các nhãn sinh thái theo tiêu chuẩn ISO
14024 cho 100% sản phẩm xuất khẩu và 50% sản phẩm tiêu thụ trong nước vào năm 2030. Các hoạt
động có liên quan cũng được triển khai rộng khắp tại các địa phương như xây dựng các website để
cung cấp thông tin phục vụ hội nhập toàn cầu và tạo ra các nền tảng thương mại điện tử để thúc đẩy
các doanh nghiệp giới thiệu và xúc tiến sản phẩm. Theo Chương trình quốc gia về Tăng trưởng xanh,
các hoạt động dãn nhãn sinh thái và dán nhãn năng lượng cũng được bao gồm trong phần về “Thay
đổi hành vi tiêu dùng theo hướng bền vững và đẩy mạnh các lối sống bền vững”.
Để đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm thân thiện với môi trường, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư
số 128/2016/TT-BTC ngày 09/08/2016 quy định về miễn giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm
thân thiện với môi trường, và các sản phẩm từ hoạt động tái chế và xử lý rác thải được quy định trong
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP. Thông tư này quy định miễn thuế xuất khẩu cho các sản phẩm thân thiện
với môi trường quy định trong biểu thuế xuất khẩu và có chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo hướng
dẫn của Bộ Tài nguyên - Môi trường và giảm 50% thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm từ hoạt động
tái chế và xử lý rác thải có tên trong biểu thuế xuất khẩu được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
chứng nhận theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Theo đó, năm 2017, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công thương được giao nhiệm vụ nghiên cứu và xây
dựng các chính sách thương mại quốc tế để hỗ trợ phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường,
theo đúng lộ trình hội nhập quốc tế của Việt Nam (Bộ Công thương, 2018b). Nghiên cứu đã thực hiện
các cuộc khảo sát để tìm sự hỗ trợ về các chính sách thương mại quốc tế đối với các sản phẩm thân
thiện với môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam (148 doanh nghiệp), cũng như là đề
xuất các chính sách xuất khẩu, nhập khẩu nhằm đẩy mạnh phát triển các sản phẩm thân thiện với môi
trường ở Việt Nam.

Nhãn năng lượng
Tính đến nay, có 04 nhóm thiết bị buộc phải dán nhãn năng lượng, bao gồm thiết bị gia dụng, thiết bị
văn phòng và thương mại, thiết bị công nghiệp và phương tiện giao thông vận tải. Chương trình dán
nhãn năng lượng của Bộ Công thương đã được thực hiện thành công trong những năm gần đây, giúp
từng bước chuyển dịch thị trường thiết bị, phương tiện sử dụng nhiều năng lượng từ hiệu suất năng
lượng thấp sang hiệu suất năng lượng cao. Nhãn năng lượng bảo đảm cạnh tranh công bằng giữa các
thương hiệu hiện có về tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là các sản phẩm xuất khẩu. Tuy nhiên, theo
Thông tư số 36/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, các sản phẩm xuất khẩu được miễn các yêu
cầu về dán nhãn năng lượng.
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Các nhãn khác
Hiện nay, có nhiều thay đổi trên thị trường xuất khẩu buộc các doanh nghiệp xuất khẩu phải nắm rõ
hơn các thay đổi này. Để đáp ứng theo các thay đổi này, các doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam không
những phải đáp ứng các yêu cầu về hàng rào kỹ thuật thương mại mà còn phải có chứng chỉ phù hợp
(ví dụ GlobalGAP, FairTrade, v.v…) để có thể mở rộng thị phần của mình. Do đó, cần cung cấp tất cả các
yêu cầu về hàng rào kỹ thuật thương mại và các chứng chỉ áp dụng cho các nhóm sản phẩm trên các
thị trường cụ thể để các doanh nghiệp xuất khẩu có thể tiếp cận các thị trường xuất khẩu tiềm năng.
Theo Chương trình quốc gia về Tăng trưởng xanh, thúc đẩy các hoạt động có liên quan đến sản phẩm
thân thiện với môi trường cũng nằm trong phần “xanh hóa các chuỗi cung ứng và phân phối đối với
các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường”. Bộ Công thương đã giao các đơn vị trực thuộc
thực hiện một số nghiên cứu trong lĩnh vực này như (i) “lập danh mục các sản phẩm thân thiện với
môi trường được ưu tiên phát triển đến năm 2025”; (ii) “xây dựng các tiêu chí, chỉ số, và hệ thống
chứng nhận về các chuỗi phân phối và bán lẻ xanh”; (iii) “đánh gia hiện trạng để đề xuất các chương
trình, nhiệm vụ ưu tiên về nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đơn vị xuất khẩu của Việt Nam để
đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường”; và (iv) “nghiên cứu,
đánh giá tình hình sản xuất, phân phối và hành vi mua sắm để đề xuất các giải pháp trồng rau hữu cơ
ở Việt Nam” (Bộ Công thương, 2018 b).

Đánh giá:
Cho đến nay, chưa có một nghiên cứu toàn diện về tiềm năng thị trường và khả năng cung cấp các sản
phẩm thân thiện với môi trường của các đơn vị xuất khẩu ở Việt Nam, mắc dù đã thực hiện nhiều
nghiên cứu từng phần.
(b) Nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm xuất khẩu chủ lực, tăng cường sự tiếp cận thị trường
và nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững đối với các
sản phẩm chủ lực của Việt Nam
Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nhằm tăng
cường khả năng cạnh tranh xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, theo đó đẩy mạnh
kim ngạch xuất khẩu và phát triển các ngành xuất khẩu chính của Việt Nam thông qua Hệ thống Xúc
tiến thương mại. Ngoài ra, Chương trình này cũng nhắm đến các kết quả khác như (i) tăng cường và
nâng cao năng lực cho các trung tâm xúc tiến thương mại địa phương và các tổ chức xúc tiến thương
mại khác để hỗ trợ có hiệu quả cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; (ii) thành lập Hội đồng xuất khẩu
quốc gia Việt Nam; và (iii) nâng cao năng lực Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam – đầu mối liên hệ của
Chính phủ Việt Nam về các hoạt động xúc tiến thương mại ở cấp trung ương (Công Nghiệp & Tiêu
Dùng, 2018).
Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 08/03/2017 đã phê duyệt dự án về "Nâng cao năng lực xuất khẩu
của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" với các mục tiêu trong năm 2020 là (i) nâng
cao chất lượng và giá trị gia tăng cho các sản phẩm xuất khẩu đang có nhu cầu; (ii) nâng cao giá trị gia
tăng của các sản phẩm xuất khẩu nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản chủ lực lên bình quân 20% mỗi
năm so với hiện nay; và (iii) từng bước tăng tỉ lệ xuất khẩu nông nghiệp và thủy sản sang các nền kinh
tế phát triển và phấn đấu đạt mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân 8% trong giai đoạn 2016–2020.
Quyết định cũng đưa ra một danh mục các sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh, bao gồm các
sản phẩm nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, trong đó các sản phẩm xuất khẩu có nhu cầu cao là gạo,
cà phê, cao su, thủy sản và hồ tiêu. Ngành công nghiệp chế biến hiện có các sản phẩm xuất khẩu có
nhu cầu cao như dệt may, giày dép, đồ gỗ, điện thoại và phụ kiện, máy tính, sản phẩm điện tử và chi
tiết điện tử.
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Giải pháp chủ yếu để đạt được các mục tiêu dự án là tái cấu trúc các mô hình sản xuất và xuất khẩu.
Đối với các sản phẩm nông nghiệp, việc này bao gồm chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang
sản xuất tập trung, quy mô lớn, và quản lý chất lượng trong toàn bộ chuỗi cung ứng (nghĩa là từ trang
trại đến vận chuyển, chế biến, lưu kho và tiêu thụ). Đối với sản phẩm công nghiệp, cần có sự chuyển
đổi từ chế biến sang chỉ sản xuất có giá trị gia tăng cao trong chuỗi hàng hóa. Về chuyển đổi xuất khẩu,
cần chuyển từ xuất khẩu thông qua trung gian sang xuất khẩu trực tiếp và chuyển từ xuất khẩu theo
giá FOB sang xuất khẩu theo giá CIF.
Dự án đã kiến nghị nhiều giải pháp: (i) tái cơ cấu sản xuất thông qua thay đổi các hình thức sản xuất
và xuất khẩu; (ii) tái cơ cấu các sản phẩm xuất khẩu theo hướng tăng tỉ lệ các sản phẩm có giá trị gia
tăng cao; (iii) nâng cao chất lượng các sản phẩm xuất khẩu; (iv) phát triển các ngành công nghiệp hỗ
trợ cho các ngành công nghiệp có các sản phẩm xuất khẩu đang có nhu cầu; (v) nâng cao vai trò của
doanh nghiệp FDI để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam; (vi) hợp
nhất và mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu; (vii) tăng cường phát triển các thương hiệu quốc
gia và thương hiệu của các sản phẩm và doanh nghiệp xuất khẩu; (viii) nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp; (ix) nâng cao năng lực cho các
doanh nghiệp sản xuất để xuất khẩu, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ; và (x) nâng cao năng lực
cho các hiệp hội theo ngành và hàng hóa.

Đánh giá:
Chương trình Thương hiệu Quốc gia Vietnam Value đã mang lại giá trị to lớn cho nền kinh tế Việt Nam.
Số liệu từ 81 trên tổng số 88 doanh nghiệp tham gia cho thấy doanh thu đạt 718.000 tỉ đồng, tổng kim
ngạch xuất khẩu đạt gần 70.000 tỉ đồng và tạo ra hơn 300.000 việc làm. Theo số liệu của Brand Finance,
giá trị thương hiệu của Việt Nam được đánh giá ở mức 235 tỉ USD và Việt Nam thuộc nhóm thương
hiệu mạnh trên thế giới (Bộ Công thương, 2018d).
Trong chương trình xúc tiến thương mại, để thực hiện Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng
Chính phủ ban hành ngày 15/11/2010, Bộ Công thương đã phê duyệt 177 dự án với tổng kinh phí 103
tỉ đồng để giao cho các trung tâm xúc tiến thương mại cấp trung ương và địa phương thực hiện các
hoạt động xúc tiến thương mại. Với sự tham gia của khoảng 3.000 doanh nghiệp, tổng giá trị xuất khẩu
là 10 tỉ USD (Bộ Công thương, 2018d).
Theo một dự án về khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia các chuỗi phân phối toàn cầu, bên
cạnh việc tổ chức các hội thảo, đào tạo, hội nghị và triển lãm, một điểm đáng chú ý là xây dựng một
cơ sở dữ liệu để kết nối doanh nghiệp xuất khẩu với các chuỗi phân phối lớn của thế giới.
Do đó, ngành xuất khẩu đã đạt được sự tiến độ đáng kể trong những năm gần đây. Các báo cáo về xuất
nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành năm 2018 và 2017 cho thấy trong năm 2018 xuất khẩu các
sản phẩm và dịch vụ tăng 13,2% so với năm 2017 và năm 2017 tăng 21,2% so với năm 2016. Năm 2017,
lần đầu tiên, Việt Nam có thặng dư thương mại 2,1 tỉ USD và năm 2018, mức thặng dư thương mại
tăng lên 6,8 tỉ USD.
(c) Hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp để xây dựng và chứng nhận các tiêu chuẩn quốc tế, và
tiêu chuẩn theo yêu cầu của đơn vị nhập khẩu về môi trường và phát triển bền vững, xây dựng
các mô hình doanh nghiệp phát triển bền vững

Các hoạt động chi tiết
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Xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện các cam kết môi trường của Việt Nam theo các quy định
của WTO, TPP, FTA, phổ biến kiến thức mới nhất để tránh rủi ro cho các doanh nghiệp tham gia
xuất, nhập khẩu.
Về nông nghiệp, các chính quyền địa phương đã cung cấp các chính sách để hỗ trợ người nông
dân trong các quy trình canh tác theo các chương trình nông nghiệp tiên tiến như VietGAP, hệ
thống canh tác lúa cải tiến và xây dựng các mô hình sản xuất bền vững cho các sản phẩm nông
nghiệp và để xuất khẩu. Cho đến nay, 29 tỉnh đã áp dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến với tổng
diện tích canh tác trên 395.000 ha (Bộ Kế hoạch - Đầu tư, 2018). Ngoài ra, nông nghiệp hữu cơ
hiện đang gia tăng vì Việt Nam có tiềm năng về phát triển nông nghiệp hữu cơ với tổng diện tích
canh tác hữu cơ hiện có trong năm 2014 ước tính khoảng 63.000 ha (Khoa Học Công Nghệ Việt
Nam, 2017). Xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đã tăng lên về số lượng và loại sản
phẩm.
Theo Chương trình quốc gia về Tăng trưởng xanh, đã chú trọng khuyến khích cấp chứng nhận
GlobalGAP, EuroGAP, và VietGAP cho các sản phẩm xuất khẩu cũng như là để đáp ứng các thị
trường nội địa với người tiêu dùng có thu nhập trung bình và cao. Tính đến tháng 06/2017, đã có
1.390 doanh nghiệp ngành nông nghiệp có chứng chỉ VietGAP hợp lệ (Bộ Kế hoạch - Đầu tư, 2018).
Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) đã được thành lập thuộc
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Hội đồng này đã ban hành một bộ Chỉ số bền
vững doanh nghiệp (CSI), bắt đầu triển khai từ các tổng công ty lớn và có sự tham gia của các
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mỗi năm, trong Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Hội đồng này phối
hợp với các bộ như Bộ LĐ, TB-XH và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành một danh sách
các doanh nghiệp bền vững theo CSI. Ngoài ra, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững
Việt Nam đã thành lập một trung tâm tri thức về kinh tế tuần hoàn để giới thiệu khái niệm kinh
tế tuần hoàn tới các doanh nghiệp ở Việt Nam.
Ở cấp địa phương, 8 trên tổng số 32 tỉnh, thành báo cáo đã triển khai các hoạt động trong nhiệm
vụ này. Các tỉnh, thành này chủ yếu tập trung vào xúc tiến thương mại và tăng cường sự gia nhập
thị trường cho các sản phẩm thân thiện với môi trường bằng cách tổ chức và tham gia các hội chợ
thương mại, thực hiện đào tạo và hội thảo về hiệu suất, chứng chỉ môi trường, và thực hiện các
hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tại một số tỉnh, thành, các website và nền tảng thương
mại điện tử đã được thành lập để cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế và xúc tiến
thương mại. Các chính quyền địa phương đã tích cực xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu
thụ các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm an toàn.

Đánh giá:




Không có số liệu cơ sở về sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường trong các sản phẩm xuất
khẩu chủ lực. Theo số liệu của Bộ Tài nguyên - Môi trường, không có nhãn xanh đối với các sản
phẩm xuất khẩu chính trong 112 sản phẩm được chứng nhận về nhãn xanh Việt Nam. Các tiêu chí
về sản phẩm xuất khẩu thân thiện với môi trường của Việt Nam chủ yếu tuân theo các yêu cầu kỹ
thuật do đơn vị nhập khẩu đề ra.
Không có nghiên cứu toàn diện về các tiềm năng thị trường và khả năng cung cấp các sản phẩm
thân thiện với môi trường từ các đơn vị xuất khẩu Việt Nam.

1.3.5. Tiến độ thực hiện Nhiệm vụ 5 “Thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng bền vững và
thúc đẩy các lối sống bền vững”
Mục tiêu cụ thể: Người tiêu dùng và cộng đồng được cung cấp thông tin đầy đủ về các sản phẩm thân
thiện với môi trường, các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững.
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Tuyên truyền, phổ biến là một hoạt động quan trọng trong Chương trình Hành động Quốc gia về Sản
xuất và Tiêu dùng Bền vững để xây dựng một lối sống thân thiện với môi trường, thúc đẩy sản xuất và
tiêu dùng bền vững trong các cộng đồng, doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Từ năm 2016-2019, các bộ,
ngành và chính quyền địa phương đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến như
sau:

Các hoạt động ở cấp trung ương








Cùng với các chiến dịch truyền thông được triển khai trong các chương trình thuộc Chiến lược sản
xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp, đã có khoảng 125 phóng sự truyền hình, 404 tin tức trên
báo giấy, báo điện tử và 4-6 bản tin với chủ đề “Công nghệ xanh” được phát hành hàng năm.
Văn phòng sản xuất sạch hơn và sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng đã phát hành các banner,
tờ rơi mà các Sở Công thương có thể sử dụng để thực hiện các hoạt động tuyên truyền tại địa
phương mình. Ngoài ra, mỗi năm, Văn phòng còn tổ chức một loạt các hội thảo cho cán bộ và
chuyên gia để giới hiệu về sản xuất sạch hơn, tiêu dùng bền vững và bảo vệ môi trường.
Bộ Công thương tích cực thực hiện chương trình “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”. Trong
10 năm qua, chiến dịch do ngành công thương thực hiện đã mang lại các kết quả tích cực, đóng
góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tỉ lệ hàng hóa Việt Nam trong các siêu thị nội
địa duy trì ở mức cao với 90-95%. Tỉ lệ hàng hóa Việt Nam trong các siêu thị nước ngoài đạt 6090%. Đối với các kênh bán lẻ truyền thống, tỉ lệ hàng hóa Việt Nam tại các chợ và cửa hàng tạp
hóa là không dưới 60%.
Việt Nam đã ban hành và thực hiện các quy định về tiêu chí và thủ tục quy trình chứng nhận nhãn
xanh. Nhãn xanh và mua sắm xanh luôn gắn kết với nhau. Nhãn xanh hay nhãn sinh thái giúp điều
chỉnh mục tiêu của doanh nghiệp đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường và thay đổi
hành vi người tiêu dùng.

Mua sắm công xanh
Mục tiêu cụ thể: Nâng cao tỉ lệ các sản phầm và dịch vụ thân thiện với môi trường trong chi ngân sách
nhà nước; hoàn thiện khung pháp lý và hướng dẫn về thực hiện mua sắm công xanh.
Thực hiện mua sắm công xanh có thể mang lại nhiều lợi ích, trong đó lợi ích nổi bật nhất là thúc đẩy
đổi mới, cải tiến và phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường mới. Mua sắm công xanh góp
phần dịch chuyển sang các chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững hơn, đồng thời tiết kiệm chi phí mua
sắm và hỗ trợ thực hiện các thỏa thuận quốc tế về môi trường và phát triển bền vững. Mua sắm công
chiếm bình quân 20% ngân sách hàng năm của Việt Nam (tương đương 21-22 tỉ USD/năm) (Thời Báo
Tài Chính Việt Nam Online, 2018), nhưng mua sắm công xanh mới ở giai đoạn ban đầu (nghĩa là giai
đoạn “đôn đốc áp dụng”) do các khoảng trống chính sách về mua sắm công xanh. Cụ thể, trong Luật
Đấu thầu 2013, không có các tiêu chí hoặc quy định về mua sắm xanh ngoại trừ các yêu cầu kỹ thuật
về bao bì xây dựng hoặc mua sắm hàng hóa theo các tiêu chuẩn môi trường. Mua sắm công là hạng
mục tiêu dùng lớn nhất trên thị trường đối với các sản phẩm xanh, nhưng hiện tại, mua sắm và sử
dụng các sản phẩm xanh chưa được ưu tiên. Mặc dù quy định rằng các cơ quan quản lý nhà nước khi
mua sắm hàng hóa công phải ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường, nhưng cho đến nay việc
thực thi vẫn chưa hiệu quả. Do đó, cần có các chính sách và cơ chế phù hợp để các cơ quan nhà nước
ưu tiên mua sắm xanh, theo đó khuyến khích khu vực tư nhân cùng tham gia. Tuy nhiên, các kết quả
nghiên cứu về mua sắm xanh do Tổng cục Môi trường và KEITI thực hiện (2017) cho thấy các nỗ lực
của các cơ quan hữu quan về thực hiện mua sắm công bền vững vẫn chưa thỏa đáng. Dự án kiến nghị
điều chỉnh khung pháp lý về mua sắm công xanh, xây dựng một dự thảo hướng dẫn về mua sắm công
xanh ở Việt Nam, và ban hành một dự thảo Lộ trình về Mua sắm công xanh (Tổng cục Môi trường,
2019).
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Nhãn xanh
Chương trình Nhãn Xanh Việt Nam đã được triển khai trên toàn quốc từ tháng 03/2009, nhằm không
ngừng cải thiện và duy trì chất lượng môi trường sống thông qua giảm tiêu thụ năng lượng, vật liệu và
giảm rác thải từ các quá trình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ và dịch vụ. Nhãn xanh Việt Nam là một
chứng nhận để khẳng định rằng các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu do Bộ Tài nguyên - Môi trường đặt
ra. Nhãn xanh Việt Nam gắn cho các sản phẩm để chỉ ra rằng các sản phẩm này tốt hơn các sản phẩm
khác cùng loại về tiết kiệm năng lượng và gây ra ít tác động tiêu cực hơn cho môi trường. Với mục tiêu
tăng cường tính phù hợp trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường thông qua các
thông lệ tốt nhất trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thân thiện với môi trường, cơ chế chứng
nhận các sản phẩm xanh được xem là một ưu đãi để khuyến khích doanh nghiệp giảm phát thải tại
nguồn, và cơ chế này cũng sẽ giúp nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng khi lựa chọn mua các sản
phẩm. Theo đó, việc tích hợp phát triển và thúc đẩy Chương trình Nhãn xanh có một vai trò quan trọng
để nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, giảm thiểu sử dụng và thải các hóa
chất bị cấm sử dụng, bao gồm các chất ô nhiễm hữu cơ bền, chất ô nhiễm hữu cơ bền phát thải không
có chủ định và thủy ngân.
Để thúc đẩy phát triển nhãn xanh, ngày 23/12/2013, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã ban hành Quyết
định số 2604/QĐ-BTNMT về thành lập Hội đồng tư vấn cho Chương trình Nhãn xanh Việt Nam. Cho
đến nay, 17 bộ tiêu chí nhãn xanh đã được Bộ Tài nguyên - Môi trường xây dựng và ban hành và 112
dòng sản phẩm đã được cấp chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam (Cục Xúc tiến thương mại, 2010). Do đó,
các kết quả nghiên cứu về mua sắm xanh ở Việt Nam do Tổng cục Môi trường và KEITI (Hàn Quốc) thực
hiện với mục tiêu đạt 300 sản phẩm được cấp chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam trong giai đoạn 20202030 là có thể thực hiện được.
Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có nhãn xanh nào được chứng nhận và không có tiêu chí nhãn xanh nào
cho các chuỗi phân phối và cung ứng. Theo đó, Bộ Công thương phối hợp với UNDP đã thực hiện một
nghiên cứu chuyên sâu về các chuỗi cung ứng xanh ở Việt Nam, xác định hiện trạng các chuỗi cung
ứng xanh ở Việt Nam, đánh giá các rào cản và yếu tố tác động tích cực giúp tăng cường xanh hóa các
chuỗi cung ứng cho 03 chuỗi được chọn là cà phê, dệt may và xi măng (Bộ Kế hoạch - Đầu tư và UNDP,
2017).

Nhãn năng lượng
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 quy định danh mục các thiết
bị và phương tiện được dán nhãn năng lượng, áp dụng các mức hiệu quả năng lượng tối thiểu, và lộ
trình thực hiện. Sau đó các thiết bị và phương tiện khác lại được bổ sung thêm tại Quyết định số
04/201/QĐ-TTg ngày 09/03/2017. Cho đến nay, có 04 nhóm thiết bị buộc phải dán nhãn năng lượng
bao gồm thiết bị gia dụng, thiết bị văn phòng và thương mại, thiết bị công nghiệp và phương tiện giao
thông vận tải. Chương trình dán nhãn năng lượng của Bộ Công thương đã được thực hiện thành công
trong những năm gần đây, giúp từng bước chuyển dịch thị trường các thiết bị, phương tiện sử dụng
nhiều năng lượng từ hiệu quả năng lượng thấp sang hiệu quả năng lượng cao. Vào cuối năm 2015, Bộ
Công thương đã cấp chứng nhận nhãn năng lượng cho hơn 8.000 hạng mục sản phẩm, tác động đến
hàng chục triệu thiết bị tiêu thụ năng lượng và tiết kiệm năng lượng. Cụ thể, từ năm 2011-2015, mức
tiết kiệm là 5,65%, tương đương tổng mức tiết kiệm năng lượng 11,2 triệu TOE, tăng 2,25% so với giai
đoạn 2006-2010 (Bộ Công thương, 2019).
Ở cấp địa phương, các tỉnh và thành phố đã thực hiện nhiều phương pháp khác nhau để tuyên truyền,
vận động doanh nghiệp và người dân thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng lối sống bền vững, đồng
thời giúp người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường. Ngoài ra, ưu
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tiên cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng. Một số hoạt động tiêu
biểu tại các tỉnh và thành phố là:















Chiến dịch tiêu dùng xanh: Chiến dịch này đã hoạt động trong 10 năm (2009-2019) với nhiều hoạt
động để thúc đẩy, tuyên truyền, khuyến khích người tiêu dùng, đơn vị sản xuất và các chuỗi phân
phối theo hướng sản xuất và tiêu dùng bền vững (ví dụ “nói không với rác thải nhựa, sử dụng các
sản phẩm thay thế có thể tái chế và thân thiện với môi trường”). Chiến dịch đã nhận được sự
hưởng ứng mạnh mẽ từ các cộng đồng và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để giúp người dân
nhận biết các sản phẩm thân thiện với môi trường, còn các đơn vị sản xuất, kinh doanh tăng
cường cung cấp các sản phẩm xanh. Chiến dịch này hỗ trợ cho các cộng đồng thực hiện quyền lợi
người tiêu dùng để tiếp cận sản phẩm xanh của doanh nghiệp, tốt cho môi trường và sức khỏe
cộng đồng.
Công trình xanh: công trình xanh được xem là một giải pháp tốt để giảm tiêu thụ năng lượng và
nước, giảm hàm lượng năng lượng và mang lại các lợi ích cho người dân, chi phí đầu tư không
tăng lên nhiều (khoảng 5%), đồng thời giảm chi phí hoạt động. Tuy nhiên, theo Hội đồng Xanh
Việt Nam, có dưới 100 công trình xanh được chứng nhận ở Việt Nam (CAFEF, 2017) chủ yếu là do
nhận thức của người tiêu dùng còn thấp.
Du lịch sinh thái: Du lịch sinh thái có các tác động tích cực trong việc phát triển các tài nguyên sinh
cảnh tự nhiên, tạo ra việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Một số dự án du
lịch sinh thái đã làm giàu cảnh quan thiên nhiên, phục hồi và bảo tồn các công trình kiến trúc lịch
sử, đặc biệt là các công trình văn hóa truyền thống như chùa, miế, v.v... Có một ví dụ tốt về đẩy
mạnh du lịch sinh thái tại bán đảo Cù Lao Chàm trong đó khách du lịch cấm không được sử dụng
và mang túi nilon trong suốt thời gian du lịch tại đây. Tuy nhiên, ở một số nơi, phát triển du lịch
chưa hài hòa với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, ví dụ phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà (Đà
Nẵng) đã không đi theo đúng hướng về bảo tồn, gìn giữ cảnh quan và tính đa dạng sinh học quý
hiếm). Dự định xây dựng một tuyến cáp treo đến động Sơn Đòong (Quảng Bình) bị dư luận xã hội
phản đối. Ngoài ra, có một số dự án mang danh du lịch sinh thái nhưng lại xâm lấn và gây các tác
động tiêu cực đến khu dự trữ thiên nhiên và các điểm di tích lịch sử (Bộ Kế hoạch - Đầu tư, 2018).
Nhu cầu này cần được các cơ quan chức năng giải quyết và nâng cao nhận thức cho người dân
địa phương để bảo tồn các khu di tích lịch sử và cảnh quan thiên nhiên.
Thúc đẩy các dịch vụ xanh trong ngành khách sạn, dịch vụ lưu trú được nhấn mạnh tại một số tỉnh
có nhiều khách du lịch.
Chỉ sử dụng bao bì nhựa có thể phân hủy sinh học đang được áp dụng tại các siêu thị và trung
tâm thương mại như Vinmart, Lotte, BigC, Aeon Mall, L'Space, v.v…
Thực hiện thiết kế bao bì, đóng gói cho các sản phẩm nông nghiệp, cũng như là tạo ra các thị
trường cho một số sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu có thể tái tạo.
Đóng dấu để truy xuất nguồn gốc sản phẩm và giảm sử dụng bao bì khó phân hủy sinh học tại các
siêu thị và trung tâm thương mại đang được nhân rộng tại các siêu thị và trung tâm thương mại
của các thành phố lớn, ví dụ TP. HCM đề ra mục tiêu đến năm 2020 tất cả các siêu thị và trung
tâm thương mại phải nói không với rác thải nhựa (Moitruong.net, 2019).
Các tỉnh tăng cường các mô hình phát triển về chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc của sản
phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm, trong khi đó thông tin minh bạch với
tem nguồn gốc sản phẩm sử dụng mã QR đang ngày càng phổ biến.
Đào tạo về sản xuất và tiêu dùng bền vững đang được lồng ghép vào các khóa đào tạo nghề tại
các trường cao đẳng và trường dạy nghề, cũng như là trong các môn học ở cấp trung học.

Đánh giá:
Sản phẩm xanh, sản phẩm thân thiện với môi trường, và lối sống bền vững đang nhận được sự quan
tâm của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam không có đủ đơn vị sản xuất có thể đáp ứng được
nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm thân thiện với môi trường ví dụ các doanh nghiệp sản xuất
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sản phẩm nhựa có thể phân hủy sinh học hoặc công trình xanh. Nhận thức và tài nguyên để phát triển
các chuỗi cung ứng xanh còn hạn chế. Điều này đã được khắc phục tại các doanh nghiệp thực hiện
xuất khẩu, như đã nói ở trên, để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt do đơn vị nhập khẩu đặt ra. Khung
pháp lý về mua sắm công xanh cần được sửa đổi và cần xây dựng một hướng dẫn trên cơ sở các kết
quả dự án được thực hiện giữa Bộ Tài nguyên - Môi trường và KEITI về mua sắm công xanh.

1.3.6. Tiến độ thực hiện Nhiệm vụ 6 “Thực hiện giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải”
(a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tái chế, tái sử dụng rác thải cho
người dân và doanh nghiệp. Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện giảm thiểu, tái chế và
tái sử dụng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Các hoạt động chi tiết
Đã thực hiện nhiều hoạt động về tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ thuật cho người dân
và doanh nghiệp về “giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế - 3R” (ví dụ thông tin trên các phương tiện thông
tin đại chúng, giáo dục cộng động, tổ chức đào tạo cho doanh nghiệp và lồng ghép kiến thức về giảm
thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải vào trong các chương trình giáo dục phổ thông). Một số hoạt động
chi tiết là:









Các chương trình về sản xuất sạch hơn và Hiệu quả năng lượng: Bộ Công thương đã xây dựng,
ban hành, và phổ biến 20 hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất sạch hơn cho nhiều ngành khác nhau;
tổ chức 212 hội thảo và khóa đào tạo; thực hiện 45 sự kiện đào tạo chuyên sâu và xây dựng 03 cơ
sở dữ liệu về sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp; hỗ trợ kiểm toán nhanh để xác định các
cơ hội áp dụng sản xuất sạch hơn và hiệu quả năng lượng cho 419 doanh nghiệp; thực hiện các
cuộc kiểm toán chi tiết cho 102 doanh nghiệp; và xây dựng 02 mô hình trình diễn để áp dụng sản
xuất sạch hơn. Chương trình này cho đến nay đã cung cấp 134 báo cáo và phát hành 135.000 tờ
rơi về sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng (Bộ Công thương, 2018a).
Xây dựng Sổ tay hỏi-đáp về bảo vệ môi trường trong ngành công thương.
Thực hiện đánh giá tác động môi trường và các giải pháp được kiến nghị về kiểm soát ô nhiễm tại
các làng nghề thủ công ở Việt Nam.
Xây dựng một tài liệu hướng dẫn về quản lý môi trường trong ngành luyện kim, giày da và phân
phối hàng hóa.
Hàng năm, phát hành 04 bản tin về bảo vệ môi trường và 04 bản tin về sản xuất sạch hơn.
Một số bộ như Bộ Công thương, thường tổ chức các cuộc thi như “Bảo vệ môi trường trong ngành
công thương” để thúc đẩy áp dụng 3R.
Bộ Công thương đã thực hiện nghiên cứu để xây dựng các quy định về cấp chứng nhận cho các
sản phẩm tạo ra từ rác trong ngành công nghiệp.

Đánh giá:
Hỗ trợ kỹ thuật chủ yếu được thực hiện cho các đơn vị sản xuất, thay vì các đơn vị kinh doanh dịch vụ
và thương mại (tức là các yếu tố chủ chốt của chuỗi cung ứng). Cần đẩy mạnh nâng cao nhận thức 3R
ở vùng nông thôn, đó là nơi có nhiều vấn đề môi trường (ví dụ rác thải từ các làng nghề thủ công, bao
bì thuốc trừ sâu, phân bón) và có tiềm năng to lớn để thực hiện 3R một cách hiệu quả (ví dụ sinh khối
tạo ra từ trồng trọt và chăn nuôi).
(b) Phát triển và nhân rộng các dự án thí điểm về 3R trong cộng đồng và tại các doanh nghiệp

Các hoạt động chi tiết
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Tại các doanh nghiệp sản xuất, chế tạo và trong các cộng đồng, phát triển 3R đã được tăng cường như
sau:








Các khu công nghiệp sinh thái và cộng sinh công nghiệp đã được triển khai thành công tại một số
khu công nghiệp như khu công nghiệp ở Ninh Bình, Đà Nẵng và Cần Thơ với sự tham gia của 72
doanh nghiệp (Tài nguyên & Môi Trường, 2018). Đặc biệt, khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng)
đã thí điểm thành công về chuyển đổi khu công nghiệp hiện có thành khu công nghiệp sinh thái
và thực hiện các giải pháp về cộng sinh công nghiệp. Sự thành công này đã góp phần nhân rộng
sang 326 khu công nghiệp hiện có ở Việt Nam (tính đến năm 2017). Hiện nay, mô hình này đã
được áp dụng tại khu công nghệ cao TP. HCM và khu công nghiệp Sonadezi Long Thành (Đồng Nai).
Ngoài ra, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã hợp tác với Bộ Kế hoạch - Đầu tư để nghiên cứu và
xây dựng một Báo cáo hướng dẫn kỹ thuật về các khu công nghiệp sinh thái để cung cấp các tiêu
chí và bước đi cần thiết nhằm chuyển đổi các khu công nghiệp hiện nay của Việt Nam thành các
khu công nghiệp sinh thái. Báo cáo kỹ thuật này cũng chỉ ra các cơ hội và giải pháp sinh thái cho
các khu công nghiệp ở Việt Nam. Các cơ hội cộng sinh trong trao đổi, tuần hoàn và tái chế rác thải
là một giải pháp hiệu quả về bảo vệ môi trường và tạo ra các cơ hội kinh doanh mới. Bắt đầu từ
tháng 06/2018, IFC, cùng với VNCPC, bắt đầu xây dựng Hướng dẫn quốc gia về xây dựng các khu
công nghiệp (Bản tin về sản xuất và tiêu dùng bền vững, 2018).
Đổi mới sinh thái là một giải pháp có hiệu quả góp phần giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế thải rắn,
đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông qua các dự án như dự án ASEM về đổi mới sinh
thái cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và dự án của Trung tâm hỗ trợ đổi mới sinh thái cho các
doanh nghiệp vừa và nhỏ, đổi mới sinh thái đã ngày càng phổ biến. Bộ Công thương đã đánh giá
tiềm năng thực hiện đổi mới sinh thái trong ngành công nghiệp bao gồm: (i) rà soát các chính sách
và quy định hiện hành về đổi mới sinh thái, tiềm năng áp dụng đổi mới sinh thái trong ngành công
nghiệp, và đánh giá, thực hiện phân tích chuyên sâu đối với 15 ngành công nghiệp; và (ii) một lộ
trình thực hiện đổi mới sinh thái cho 30 sản phẩm công nghiệp. Bên cạnh việc đánh giá tiềm năng
áp dụng đổi mới sinh thái trong các ngành công nghiệp, đã khảo sát, đánh giá 06 ngành công nghiệp
và xây dựng thành một mô hình áp dụng đổi mới sinh thái bao gồm ngành nước giải khát, giấy và
bột giấy, chế biến thủy sản, giày dép, và gốm sứ công nghiệp. Ngoài ra, các tiêu chí lựa chọn các
doanh nghiệp thí điểm cũng được xây dựng, cùng với các hướng dẫn về áp dụng đổi mới sinh học,
và các khóa đào tạo về áp dụng đổi mới sinh thái trong ngành công nghiệp (Bộ Công thương, 2018c).
Chương trình “vì một đại dương không nhựa” đã được thực hiện thành công ở Đà Nằng từ năm
2018 – 2019 và có thể được nhân rộng sang các tỉnh miền Trung. Chương trình đã thực hiện hơn
160 chương trình đào tạo và tuyên truyền cho nhân sự chủ chốt ở cấp huyện, phường, hộ gia
đình, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và ngư dân tại các huyện Sơn Trà và Thanh Khê (thành
phố Đà Nẵng) (Tổng cục Môi trường, 2018).
Chiến dịch Earth Day Compostable nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi nilon và thay thế túi nilon
bằng túi vi sinh phân hủy hoàn toàn làm từ tinh bột ngô diễn ra trên quy mô cả nước. Tham gia
chiến dịch này có các cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp, cộng đồng đô thị, và các tổ chức (ví dụ các
chuỗi siêu thị Lotte, Big C, AEON Mall, Intimex, L's place, Unik Mart, Seika, Teekiu, V + Hòa Bình
và Nam An; chuỗi nhà hàng Saint Honore, cộng đồng canh tác xanh bền vững Fargreen; tổ chức
phi chính phủ Clean & Green, MCD; khu đô thị Ecopark và Ciputra).
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Hầm ủ biogas là một trong những giải pháp về quản lý bền vững rác thải chăn nuôi và sinh hoạt ở
nông thôn. Các hầm này có nhiều lợi ích như phát năng lượng để chiếu sáng, đun nóng, và phát
điện, bã thải sau khi lên men có thể sử dụng để thay thế một phần cho phân bón hóa học. Ngoài
ra, trong quá trình lên men kỵ khí, vi khuẩn gây bệnh trên người được loại bỏ (Bộ Công thương,
2019). Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2020 có
khoảng 45% các trang trại sử dụng hầm ủ biogas để quản lý rác thải. Chương trình biogas trong
ngành chăn nuôi Việt Nam, do Chính phủ Hà Lan tài trợ, đã xây dựng 15.678 hầm ủ biogas vào
năm 2011 (Hội nông dân Cao Bằng, 2018). Trên cả nước, đã xây dựng khoảng 252.000 hầm ủ
biogas quy mô nhỏ.
Ở cấp tỉnh, 6 trên 31 tỉnh, thành báo cáo đã thực hiện các hoạt động thuộc nhiệm vụ này, bao
gồm: (i) ban hành kế hoạch quản lý toàn diện chất thải rắn với mục tiêu thúc đẩy sản xuất và tiêu
dùng bền vững và khuyến khích các cộng đồng và doanh nghiệp tham gia phân loại rác tại nguồn,
thu gom rác thải, tái sử dụng và tái chế; (ii) bắt đầu áp dụng các cơ chế thị trường trong quản lý
chất thải rắn; (iii) nâng cao nhận thức về 3R và các kế hoạch ngừng sử dụng túi nilon dùng một
lần; (iv) xây dựng các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ rác thải nhập khẩu nhằm giảm tác động
tiêu cực đối với môi trường; (v) đầu tư xây dựng các bãi chôn lấp đạt điều kiện vệ sinh và đốt rác
để phát điện và làm phân ủ compost; (vi) đưa ra các ưu đãi cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xử lý
rác để thúc đẩy 3R; và (vii) kiểm soát khai thác khoáng sản để bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài
nguyên thiên nhiên.

Đánh giá:
Mô hình các khu công nghiệp sinh thái, chương trình đổi mới sinh thải và rác thải nhựa là các mô hình
hay cần được phát triển và nhân rộng hơn nữa. Đặc biệt, hầm ủ biogas ở vùng nông thôn là các biện
pháp hiệu quả để tái chế chất thải ở dạng sinh khối thành năng lượng sạch và cần được nhân rộng.
(c) Quản lý tổng hợp chất thải rắn theo cơ chế thị trường

Các hoạt động chi tiết
Cho đến nay, quản lý và xử lý chất thải rắn đã nhận được nhiều chú ý từ tất cả các bên liên quan. Ngày
07/05/2018, Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trong đó quản lý tổng hợp chất thải rắn bao gồm 3R là phương
pháp chủ yếu trong quản lý chất thải rắn. Chiến lược này cũng quy định về xã hội hóa các hoạt động
quản lý rác thải.
Theo Bộ Tài nguyên - Môi trường, khối lượng rác thu gom được bao gồm rác thải sinh hoạt, rác thải
công nghiệp và rác thải y tế tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM nhưng chỉ 10% được tái chế và
tái sử dụng, trong khi đó khoảng 50-70% rác thải có thể tái chế và tạo ra các nguồn năng lượng mới
(Quốc hội, 2019). Rác thải có thể được sử dụng dưới dạng một tài nguyên thông qua tăng cường tái
chế, tái sử dụng, góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm các tác động tiêu cực tới môi trường.
Hiện nay, số lượng các công ty xử lý rác thải ở Việt Nam còn rất nhỏ, dẫn đến lãng phí “nguồn rác”. Với
hơn 90 triệu dân, mỗi năm khối lượng rác thải tăng 10%, nghĩa là hàng trăm nghìn tấn rác bị lãng
phí. Hiện nay, hầu hết rác thải (trừ rác thải nguy hại) được thu gom và xử lý bằng phương pháp chôn
lấp, rất lãng phí và gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường. Nếu hầu hết rác thải được tái chế và
tái sử dụng, thì Việt Nam sẽ tiết kiệm một lượng đáng kể tài nguyên và điều nay đã được chứng minh
thông qua sự phát triển khu công nghiệp sinh thái và cộng sinh công nghiệp. Một số ví dụ là: (i) các
nhà máy giấy và bột giấy tạo ra các khối lượng lớn rác thải đốt công nghiệp không nguy hại, nếu sử
dụng cho đồng phát điện trong các nồi hơi để thu hồi năng lượng, thì có thể cung cấp cho hơn 50%
nhu cầu nhiên liệu của nồi hơi (Bộ Tài nguyên - Môi trường, 2017); và (ii) tro xỉ có thể được sử dụng
để sản xuất vật liệu xây dựng, ép thành khối bê tông đặc sử dụng để lấn biển, đê kè sông, biển hoặc
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bờ kè cho các khu dự trữ nước ngọt trong mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long (Bộ Tài nguyên - Môi
trường, 2017).
Một số hoạt động cụ thể bao gồm:



Hiện nay, có 57 trên 63 tỉnh, thành được phê duyệt kế hoạch về quản lý chất thải rắn (B News,
2018).
Dự án “Tăng cường quản lý rác thải tổng hợp đối với chất thải rắn đô thị (2014-2018)” do Cơ quan
Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ cùng với Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng đã thực hiện
thí điểm tại 02 khu vực: Hà Nội và Thừa Thiên Huế. Mục tiêu dài hạn tổng quát của dự án này là
xây dựng một hệ thống quản lý chất thải rắn tổng hợp theo Chiến lược quốc gia về Quản lý tổng
hợp chất thải rắn. Hiện nay, JICA cũng đang xem xét hỗ trợ Đà Nẵng thực hiện dự án 3R.

Đánh giá:
Các phương pháp quản lý tổng hợp bao gồm các giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu hồi
năng lượng từ rác thải sẽ là các giải pháp hiệu quả trong quản lý chất thải rắn trong bối cảnh phát triển
bền vững. Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm rút ra từ dự án 3R do JICA tài trợ tại Hà Nội (2007-2009),
3R sẽ là phương pháp tiếp cận đúng đắn để áp dụng và nhân rộng thành công.
(d) Phí tính theo trọng lượng đối với chất thải rắn

Hoạt động chi tiết
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 174/2007-NĐ-CP quy định về giá tính cho chất thải rắn (40.000
đồng/tấn) và rác thải nguy hại (không quá 4.000.000 đồng/tấn). Trên thực tế, đối với chất thải rắn sinh
hoạt, chỉ áp dụng phí vệ sinh môi trường, và phí này bao gồm 4% chi quản lý rác thải (TP. HCM) (công
ty Á Châu, 2018). Vì với chất thải nguy hại, do số lượng các cơ sở xử lý rác thải nguy hại còn hạn chế,
nên chi phí xử lý khá cao, dẫn đến nhiều cơ sở lảng tránh trách nhiệm xử lý rác thải nguy hại. Để khắc
phục vấn đề này, Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 09/08/2016 đã được ban hành, là khung chính sách
để phát triển các dịch vụ môi trường. Quyết định này quy định rằng đến năm 2020 (i) giá và phí dịch
vụ môi trường sẽ dựa trên cơ chế thị trường và nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”; (ii) xóa
bỏ trợ cấp nhà nước cho các dịch vụ môi trường công; và (iii) bảo đảm cạnh tranh công bằng giữa các
đơn vị cung cấp dịch vụ.

Đánh giá:
Phí tính theo trọng lượng đối với chất thải rắn được kiến nghị áp dụng đối với rác thải công nghiệp
trên cơ sở tổng chi phí quản lý rác thải tổng hợp. Vì đối với rác thải sinh hoạt, việc tính phí theo trọng
lượng thải ra có thể không khả thi, thay vào đó phí sẽ được tính theo người/hộ dựa trên tổng chi phí
xử lý và tái chế rác thải. Cần từng bước giảm và tiến tới loại bỏ hoàn toàn trợ cấp trong xử lý chất thải
rắn, theo đúng nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”.

1.4. Đánh giá kết quả thực hiện so với các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020
Phần đánh giá tiến độ dưới đây trước hết đánh giá hiện trạng thực hiện của 05 mục tiêu cụ thể trong
Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững (2016-2020) so với các chỉ tiêu
cụ thể, thừa nhận rằng (i) một số chỉ tiêu là khó đo lường; (ii) thường không có các giá trị cơ sở; và (iii)
đã có một khoảng thời gian thực hiện tương đối ngắn đến năm 2019. Một hệ thống “đèn giao thông”
được sử dụng để đánh giá trực quan tiến độ thực hiện (green: đã đạt được hoặc có thể đạt được đến
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năm 2020; vàng: đạt được một phần; đỏ: chưa đạt được; và xám: không biết, thường là do không có
đủ dữ liệu).

1.4.1. Hoàn thiện các cơ chế và chính sách cho việc triển khai sản xuất và tiêu dùng bền vững
Bảng 9: Đánh giá về mức độ hoàn thiện các cơ chế và chính sách cho việc triển khai sản xuất và tiêu
dùng bền vững
CHỈ TIÊU NĂM 2020
MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC
GHI CHÚ
Tỉ lệ doanh nghiệp áp dụng công Không có đủ dữ liệu để Đến năm 2030, 60-70% doanh nghiệp
nghệ sạch và công nghệ bền vững đánh giá tiến độ.
trong ngành sản xuất phân bón và thuốc
trong các ngành tiêu thụ nhiều
trừ sâu, sản xuất giấy và bột giấy, xi
năng lượng và gây ô nhiễm môi
măng, khai thác than, thăm dò và chế
trường đạt 60-70%.
biến khoáng sản, nhà máy nhiệt điện,
nhà máy đường, và ngành dệt nhuộm sẽ
hoàn thành các lộ trình đổi mới công
Không biết
nghệ để áp dụng công nghệ sạch.
50% doanh nghiệp sản xuất áp Trong năm 2010, 11% Tại 36 tỉnh, 11 Sở Công thương đã báo
dụng các giải pháp về sản xuất doanh nghiệp và năm 2015, cáo rằng họ có thể xác định số doanh
sạch hơn và tiết kiệm năng lượng; 32% doanh nghiệp báo cáo nghiệp áp dụng các giải pháp sản xuất
áp dụng thí điểm và từng bước đang áp dụng sản xuất sạch sạch hơn, với tỉ lệ từ 15% - 40%.
nhân rộng đổi mới sinh thái cho hơn. Theo đó, có thể đạt
các doanh nghiệp, khu công được 50% vào năm 2020.
nghiệp, và cụm công nghiệp.
Có thể đạt được
Tăng tỉ lệ đóng góp của ngành Không có đủ dữ liệu để
xanh, ngành công nghiệp môi đánh gia mức độ đạt được
trường và ngành tái chế rác thải chỉ tiêu này.
trong GDP lên 42-45%.
Không biết

Một số nghiên cứu và chính sách mới hỗ
trợ phát triển ngành công nghiệp xanh,
môi trường và ngành tái chế rác thải.
Ngoài ra, có các điều kiện tiền đề cho
các hoạt động này ở các cấp, các ngành.

1.4.2. Giảm rác thải trong các hoạt động phân phối
Bảng 10: Đánh giá về việc giảm rác thải trong hoạt động phân phối
CHỈ TIÊU NĂM 2020
50% doanh nghiệp trong ngành
phân phối được đào tạo và thực
hiện các giải pháp về sản xuất
sạch hơn và tiết kiệm năng
lượng.

MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC
GHI CHÚ
Không có số liệu thống kê Các chương trình sản xuất sạch
hay các báo cáo khoa học về hơn cho các doanh nghiệp trong
tỉ lệ doanh nghiệp trong ngành phân phối còn hạn chế.
ngành phân phối được đào
tạo và thực hiện các giải
pháp về sản xuất sạch hơn
và tiết kiệm năng lượng.

Không biết
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Giảm 65% túi đựng không thân
thiện với môi trường tại các
siêu thị và trung tâm mua sắm,
và 50% tại chợ dân sinh (so với
năm 2010).

Áp dụng chứng nhận phân phối
xanh cho các đơn vị phân phối;
xây dựng thành công và từng
bước mở rộng các chuỗi cung
ứng bền vững cho các sản phẩm
chủ lực trong nền kinh tế.

Không có số liệu thống kê về
mức giảm sử dụng túi đựng
không thân thiện với môi
trường tại các siêu thị, trung
tâm mua sắm, chợ dân sinh.
Nhìn chung, tỉ lệ túi nilon
trong chất thải rắn sinh hoạt
là 7-10%.

Không biết
Các chuỗi cung ứng sản
phẩm nông nghiệp, lâm
nghiệp và thủy sản an toàn
được cấp chứng nhận theo
Quyết định số 3075/QĐBNN-QLCL ngày 20/07/2016
của Bộ Nông nghiệp - Phát
triển Nông thôn, và kể từ
đó, 63 tỉnh, thành đã xây
dựng mô hình chuỗi cung
ứng với 1.249 chuỗi, 1.450
sản phẩm, và 3.181 điểm
bán hàng với các sản phẩm
được kiểm soát về chất
lượng.

Có nhiều hoạt động chiến dịch để
nâng cao nhận thức vế bảo vệ môi
trường cho các siêu thị và trung
tâm mua sắm để hạn chế sử dụng
túi đựng không thân thiện với môi
trường và thay thế bằng các sản
phẩm thân thiện với môi trường.

Các sản phẩm này được dán tem
có thông tin về tiêu chuẩn được
áp dụng (các yêu cầu an toàn thực
phẩm theo VietGAP, phân tích
mối nguy và điểm kiểm soát tới
hạn HACCP) và thông tin về nguồn
gốc xuất sứ. Ngoài ra, nhiều
nghiên cứu và hướng dẫn đã
được xây dựng cho các hệ thống
phân phối bán lẻ xanh, chuỗi cung
ứng bền vững cho ngành nước
giải khát của Việt Nam, chuỗi
cung ứng bền vững đối với ngành
công nghiệp Việt Nam và quản lý
môi trường trong ngành phân
phối.

Đạt được

1.4.3. Tăng dần tỷ lệ sản phẩm bền vững trong tổng khối lượng các sản phẩm xuất khẩu chủ
lực của Việt Nam
Bảng 11: Đánh giá về việc tăng dần tỷ lệ sản phẩm bền vững trong tổng khối lượng các sản phẩn xuất
khẩu chủ lực của Việt Nam
CHỈ TIÊU NĂM 2020
Cung cấp thông tin, hướng dẫn
và hỗ trợ cho các doanh nghiệp
xuất khẩu Việt Nam áp dụng các
hệ thống quản lý bền vững, các
tiêu chuẩn bền vững để đáp
ứng các yêu cầu môi trường của
nước nhập khẩu.

MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC
Có thể đạt được chỉ tiêu này
vì Việt Nam là một thành
viên của WTO, CPTPP và
FTA, và đều có sẵn hầu hết
các thông tin, yêu cầu,
hướng dẫn liên quan cho
các đơn vị xuất khẩu.

GHI CHÚ
Ngoài ra, Chương trình quốc gia
về Xúc tiến thương mại do Bộ
Công thương chủ trì và chứng
nhận Thương mại công bằng hiện
đang được xây dựng cho các sản
phẩm xuất khẩu chủ lực như cà
phê, thủ công mỹ nghệ, và nông
sản.

Có thể đạt được
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1.4.4. Cung cấp đầy đủ thông tin cho người tiêu dùng về các sản phẩm bền vững
Bảng 12: Đánh giá về việc cung cấp đầy đủ thông tin cho người tiêu dùng về các sản phẩm bền vững
CHỈ TIÊU NĂM 2020
Người tiêu dùng và cộng
đồng được cung cấp thông
tin đầy đủ về các sản phẩm
thân thiện với môi trường,
các hoạt động sản xuất và
tiêu dùng bền vững.

Tăng tỉ lệ sản phẩm bền
vững trong mua sắm công;
hoàn thiện khung pháp lý và
hướng dẫn về thực hiện mua
sắm công bền vững.

MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC
Truyền thông thông tin là một
hoạt động quan trọng trong
Chương trình Hành động
Quốc gia về Sản xuất và Tiêu
dùng Bền vững để xây dựng
một lối sống thân thiện với
môi trường, thúc đẩy sản
xuất và tiêu dùng bền vững
trong các cộng đồng, doanh
nghiệp và tổ chức xã hội.
Nhiều hoạt động đã được
thực hiện ở cấp trung ương
và địa phương.

Đạt được một phần
Mua sắm công xanh hiện
đang ở giai đoạn “đôn đốc áp
dụng” do các bất cập/khoảng
trống trong khung chính sách
về mua sắm công xanh. Chỉ
thị số 13/CT-TTg ngày
04/04/2017 của Thủ tướng
Chính phủ đã được ban hành
để thúc đẩy và tăng cường sử
dụng các vật liệu và hàng hóa
sản xuất trong nước nhưng
không quy định về mua sắm
công xanh.

Chưa đạt được
Hoàn thiện khung pháp lý và Có một khoảng trống giữa
hướng dẫn về mua sắm công Luật Đấu thầu và Luật Bảo vệ
xanh.
môi trường về mua sắm công
xanh. Không có quy định hoặc
hướng dẫn cụ thể về mua
sắm công xanh.

GHI CHÚ
Cần tiếp tục cung cấp cho người
tiêu dùng và cộng đồng các thông
tin đầy đủ và đáng tin cậy hơn về
các sản phẩm và dịch vụ thân thiện
với môi trường.

Luật Đấu thầu và nghị định hướng
dẫn thực hiện Luật Đấu thầu quy
định các trình tự thủ tục, yêu cầu và
điều kiện đấu thầu đối với một số
hình thức đấu thầu nhưng không
có yêu cầu về mua sắm công xanh.
Một hướng dẫn mới về mua sắm
công xanh đang được xây dựng bởi
Bộ Tài nguyên - Môi trường và KEITI
(thuộc dự án đối tác mua sắm công
xanh châu Á – Thái Bình Dương).

Cần sửa đổi khung pháp lý về mua
sắm công xanh và xây dựng một
hướng dẫn dựa trên các kết quả
đạt được trong dự án mua sắm
công xanh do Bộ Tài nguyên - Môi
trường và KEITI phối hợp thực hiện.

Chưa đạt được
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1.4.5. Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế (3R)
Bảng 13: Đánh giá về hoạt động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải rắn (3R)
CHỈ TIÊU NĂM 2020
90% rác thải giấy và dầu thải
sẽ được tái chế và 75% chất
thải rắn công nghiệp thông
thường được thu hồi để tái
sử dụng và tái chế.

MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC
Tại các khu công nghiệp, tỉ lệ
thu gom chất thải rắn là gần
90% và hầu hết lượng rác thải
này được gửi đi để tái sử dụng
hoặc tái chế.

Đạt được một phần
85% chất thải rắn đô thị Chỉ tiêu nay chưa đạt được vì
được tái sử dụng, tái chế và tỉ lệ tái sử dụng và tái chế chỉ
thu hồi để phát điện hoặc ủ là 10% tại các thành phố lớn và
phân compost.
75% chất thải rắn đô thị thu
gom được xử lý bằng phương
pháp chôn lấp.

Chưa đạt được
50% chất thải rắn xây dựng Tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải
tại các khu đô thị sẽ được thu rắn xây dựng vẫn còn thấp, đặc
hồi để tái sử dụng và tái chế. biệt là các công trình nhỏ và
quy mô hộ gia đình, và thường
được chôn lấp cùng với chất
thải rắn đô thị.

GHI CHÚ
Tỉ lệ thu gom chất thải rắn tại các
khu công nghiệp cao hơn so với
cụm công nghiệp và ngoài cụm
công nghiệp. Bên ngoài các khu
công nghiệp, hiện không có số
liệu để đánh giá chỉ tiêu này.

Túi nilon tại các thành phố lớn
chiếm 7-10% tổng lượng chất thải
rắn (7-8% tại Hà Nội và 10% tại TP.
HCM).

Chất thải rắn xây dựng chiếm 2025% chất thải rắn đô thị và sẽ tiếp
tục gia tăng tại các thành phố lớn
với tốc độ phát triển cao.(6)

Chưa đạt được

1.5 Các bài học rút ra về kinh nghiệm thực hiện, phương pháp thực hiện và đề
ra các mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo


Cần xây dựng và tăng cường thu thập dữ liệu cơ sở để hỗ trợ các mục tiêu chính sách. Ngay khi
đặt ra các chỉ tiêu thực hiện, cần thường xuyên giám sát và đánh giá. Việc thiết lập có hệ thống
các chỉ tiêu thực hiện dựa trên đánh giá vòng đời và số liệu khoa học cũng thúc đẩy sự hợp tác
giữa các bộ và tránh sự chồng chéo giữa các chương trình và hoạt động được đề xuất. Các tiêu
chí về mua sắm công xanh trong luật và nghị định hiện hành mua mua sắm công là quan trọng, để
mà các cơ quan chính phủ bám sát thực hiện. Về chính sách 3R, cần có hướng dẫn chi tiết hơn để
kiểm soát chất lượng và nâng cao giá trị của thị trường 3R.
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Việc nâng cao nhận thức cho chính quyền địa phương và doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh
nghiệp vi mô, vừa và nhỏ) phải công nhận các lợi ích kinh tế của sản xuất bền vững. Phải cung cấp
các chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ cấp tỉnh và cấp quản lý của doanh nghiệp về sản
xuất và tiêu dùng bền vững. Ngoài ra, hỗ trợ tài chính từ Chính phủ để đầu tư cho các chương
trình nghiên cứu và phát triển với sự tham gia của chính quyền địa phương và doanh nghiệp là
quan trọng để thúc đẩy đổi mới sinh thái.



Về xanh hóa hệ thống phân phối, thông lệ tốt phải được nhân rộng ra ngoài ngành nông nghiệp
sang các ngành công nghiệp khác và có sự tham gia của các bên hữu quan chủ chốt như các đơn
vị bán buôn và bán lẻ. Người nông dân phải nhận được nhiều ưu đãi hơn để xin chính phủ cấp
chứng nhận, thông qua hoạt động nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng để nhận ra giá trị của
logo dán trên sản phẩm. Cần giới thiệu một hệ thống mở rộng trách nhiệm nhà sản xuất cho các
đơn vị sản xuất để thu gom và tái chế rác thải bao bì của mình và các sản phẩm đã qua sử dụng
để tái chế hoặc tái sản xuất.



Cần có thêm các nghiên cứu về tiềm năng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm xanh của Việt
Nam. Đối với các doanh nghiệp, phải có các hướng dẫn và diễn đàn để chia sẻ các tiêu chuẩn, yêu
cầu kỹ thuật từ các thị trường nhập khẩu, đặc biệt là về các sản phẩm xanh. Doanh nghiệp phải
được khuyến khích để xin đăng ký nhãn sinh thái và thương mại công bằng cho các sản phẩm xuất
khẩu. Cần thực hiện các nguyên tắc sản xuất và tiêu dùng bền vững để kiểm soát sản phẩm nhập
khẩu và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nhập khẩu công nghệ xanh.



Về tiêu thụ và lối sống bền vững, mua sắm công xanh phải được lồng ghép vào các văn bản hướng
dẫn mua sắm công hiện có. Các chương trình nâng cao nhận thức là quan trọng đối với người tiêu
dùng để nhận biết sự có mặt của các sản phẩm và dịch vụ xanh. Các cơ quan chính phủ và doanh
nghiệp phải tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ để hỗ trợ các quyết định
bền vững của người tiêu dùng. Về du lịch sinh thái, cần nâng cao nhận thức cho chính quyền và
người dân địa phương và chính phủ cần quảng bá, xúc tiến du lịch sinh thái.



Về quản lý rác thải, cần xây dựng một cơ chế thị trường, như phí thu gom rác thải từ doanh nghiệp
và hộ gia đình. Chính quyền địa phương phải phân bổ đủ ngân sách để quản lý rác thải và thúc
đẩy các giải pháp đổi mới, cải tiến như xây dựng quan hệ đối tác công tư với các công ty thu gom
rác thải tư nhân. Cuối cùng, cần phải phát triển một thị trường cho nguyên liệu thứ cấp của doanh
nghiệp để tăng giá trị cho sản phẩm tái chế và tái sử dụng.
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2. TỔNG QUAN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐANG
THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM DỰA TRÊN PHƯƠNG
PHÁP TIẾP CẬN HỆ THỐNG TOÀN DIỆN SẢN
XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG
2.1 Giới thiệu phương pháp tiếp cận hệ thống toàn diện sản xuất và tiêu dùng
bền vững
Trong phần này, phương pháp tiếp cận hệ thống toàn diện trong sản xuất và tiêu dùng bền vững được
áp dụng, dựa trên 09 lĩnh vực do UNEP đề xuất (UNEP, 2012) 1. Phương pháp tiếp cận hệ thống toàn
diện nhắm đến từng giai đoạn trong vòng đời của sản phẩm và dịch vụ. 09 lĩnh vực do UNEP đề xuất
là: quản lý tài nguyên bền vững, thiết kế theo hướng bền vững (D4S), sản xuất sạch hơn và hiệu quả
tài nguyên, vận tải bền vững, dán nhãn sinh thái và chứng nhận nhãn sinh thái, mua sắm bền vững,
tiếp thị bền vững, lối sống bền vững, và quản lý rác thải. Theo hình minh họa dưới đây, 09 lĩnh vực này
được sắp xếp theo một quy trình tuần hoàn. Mục dưới đây rà soát lại các chính sách và dự án hiện có,
dựa trên 09 lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững trên thế giới và ở Việt Nam.
Quản lý rác thải

Quản lý tài nguyên bền vững

Thiết kế theo hướng bền vững

Lối sống bền vững

Tiếp thị bền vững

SẢN XUẤT VÀ
TIÊU DÙNG
BỀN VỮNG

SXSH và hiệu quả tài nguyên

Vận tải bền vững

Mua sắm bền vững

Dán nhãn và chứng
nhận sinh thái

Hình 2: Phương pháp tiếp cận hệ thống toàn diện trong sản xuất và tiêu dùng bền vững (nguồn: UNEP,
2012)

1

Các lĩnh vực này lại được chia nhỏ thành 15 lĩnh vực trong Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền
vững giai đoạn 2021-2030.
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2.2 Tổng quan về các lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững hiện đang thực
hiện trên thế giới
Bảng 14: : Tổng quan về các lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững được triển khai trên thế giới
LĨNH VỰC
1. Quản lý tài
nguyên

XU HƯỚNG QUỐC TẾ CHÍNH
Hiệu quả tài nguyên là một
trọng tâm then chốt đối với
nhiều quốc gia để liên tục
nâng cao tính hiệu quả
thông qua phương pháp
tiếp cận vòng đời trong
thiết kế sản phẩm. Cụ thể,
nâng cao năng lực cho các
doanh nghiệp vừa và nhỏ
về hiệu quả tài nguyên với
sự hỗ trợ có mục tiêu là
quan trọng thông qua chia
sẻ và chuyển giao kiến
thức.

VÍ DỤ VỀ CHƯƠNG TRÌNH
Ở Trung Quốc, việc tập trung các cơ sở sản xuất
như các khu công nghiệp sinh thái được sử dụng
làm công cụ để tạo ra cộng sinh công nghiệp và
thúc đẩy hợp tác liên công ty và liên ngành và nâng
cao hiệu quả tài nguyên. Trung Quốc đã sử dụng
hiệu quả các dự án thí điểm ở cấp chính quyền địa
phương để thử nghiệm các phương pháp tiếp cận
mới nhằm xác định các thông lệ tốt nhất trước khi
nhân rộng từ các thành phố đến từng công ty và các
khu vực khác trên cả nước.
Chương trình Hiệu quả tài nguyên II của Đức –
Chương trình về sử dụng bền vững và bảo tồn các
nguồn tài nguyên thiên nhiên đã áp dụng có hệ
thống hiệu quả tài nguyên vào trong phương pháp
tiếp cận vòng đời từ khâu khai thác tài nguyên đến
sản xuất, tiêu thụ và sau sử dụng. Các chương trình
cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ về
hiệu quả tài nguyên là rất quan trọng khi các doanh
nghiệp vừa và nhỏ thường thiếu tài nguyên và năng
lực để áp dụng hiệu quả tài nguyên vào trong quá
trình sản xuất. Đức cũng sử dụng cộng sinh công
nghiệp để tăng cường tài nguyên của mình, gia tăng
sự lưu thông, tuần hoàn dịch vụ và sản phẩm không
chỉ trong nước mà còn với các nước đối tác để tăng
cường đổi mới sinh thái.
Nhật Bản đã thực hiện Kế hoạch căn bản về thiết
lập một xã hội dựa trên tái chế từ năm 2003 trên cơ
sở Luật cơ bản về thành lập một xã hội dựa trên tái
chế. Kế hoạch này liên kết với các thách thức và cơ
hội mới của Nhật Bản ngày nay, như gia tăng tính
không chắc chắn toàn cầu, tiến độ hợp tác quốc tế,
suy giảm tính khu vực ở Nhật Bản, xã hội 5.0, sự trì
trệ kinh tế ở Nhật Bản và giảm sút dân số với sự già
hóa dân số và giảm tỉ lệ sinh. Ngoài ra, Kế hoạch căn
bản này xem xét các vận đề gần đây ở Nhật Bản,
như sự cố nhà máy hạt nhân, thiên tai thường
xuyên xảy ra, thay đổi về quan điểm của người dân
từ vật chất sang tinh thần và thiếu nguồn nhân lực
trong xử lý và tái chế rác thải. Kế hoạch căn bản
không chỉ nhằm giải quyết các khía cạnh tài nguyên,
mà còn đồng thời giải quyết các vấn đề rộng lớn
hơn trong xã hội.
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Vương quốc Anh đã xây dựng Kế hoạch môi trường
25 năm và một chiến lược mới về quản lý tài
nguyên và rác thải (2018), được thiết kế để “tối đa
hóa giá trị của tài nguyên sử dụng, giảm thiểu khối
lượng rác thải tạo ra, cắt giảm phát thải, và giúp tạo
ra một hành tinh sạch hơn, xanh hơn và khỏe mạnh
hơn”. Ví du về các chiến lược nhựa, khi mở rộng
trách nhiệm của nhà sản xuất, các đơn vị sản xuất
nhựa trực tiếp và gián tiếp thu gom, xử lý hoặc tiêu
hủy rác thải. Một chương trình hoàn trả lại cũng
được áp dụng đối với đồ uống đóng chai bằng thủy
tinh và kim loại, và chai nhựa PTE.
2. Thiết kế
theo hướng
bền vững

Thiết kế sản phẩm bền
vững là để các công ty nâng
cao biên lợi nhuận, chất
lượng, cơ hội thị trường,
hiệu quả thực hiện về môi
trường và lợi ích xã hội.

Một chương trình thiết kế sinh thái thực hiện tại
Hàn Quốc là một ví dụ về thiết kế sản phẩm có xem
xét các tác động môi trường của sản phẩm trong
suốt vòng đời sản phẩm. Chương trình thiết kế sinh
thái thường bao gồm những nội dung sau:
• Cuộc thi ý tưởng về các ý tưởng cải tiến sản phẩm
sinh thái
• Hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để phát triển các mô
hình mẫu
• Hỗ trợ kỹ thuật để lấy các bằng sáng chế và nhãn
sinh thái
• Thúc đẩy các sản phẩm thiết kế sinh thái tại sự
kiện ECO EXPO.
Một số dự án như sản xuất sạch hơn vì sản phẩm
tốt hơn (CP4BP) và Đổi mới sản phẩm bền vững
(SPIN) được thực hiện tại Việt Nam, Campuchia và
Lào đã chứng minh cách mà “thiết kế theo hướng
bền vững” có thể giúp các công ty tách việc sử dụng
tài nguyên ra khỏi tăng trưởng kinh tế.

3. Sản xuất
sạch hơn và
hiệu quả
năng lượng

Phương pháp tiếp cận sản
xuất sạch hơn đã được áp
dụng trong nhiều thập niên
để đẩy nhanh việc áp dụng
các chiến lược bảo vệ môi
trường, tối ưu hóa quá
trình sản xuất, nâng cao

Đức và Anh quốc đã xây dựng một mạng lưới với
các nước đối tác để tạo ra sự cộng sinh công nghiệp
thông qua chia sẻ tài nguyên và dịch vụ để tăng
cường đối mới sinh thái. Ở EU, các hành động bao
gồm tăng cường giám sát thị trường để kiểm tra sự
tuân thủ các yêu cầu về thiết kế sinh thái và dán
nhãn năng lượng, rà soát các dự án nghiên cứu về
thiết kế sản phẩm thân thiện với môi trường. Mở
rộng và hỗ trợ Giải thưởng Thiết kế sinh thái Đức.
Một số nước ở châu Á đã thành lập các trung tâm
quốc gia về sản xuất sạch hơn trong vài thập niên
qua, trong đó chủ yếu tập trung vào hỗ trợ chính
phủ xây dựng các chiến lược sản xuất sạch hơn. Các
trung tâm này thường thực hiện các hoạt động đào
tạo trong lĩnh vực sản xuất sạch hơn, nhắm đến các
doanh nghiệp, công ty, v.v… để tăng cường bảo tồn
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hiệu quả, giảm đầu vào tài
nguyên và thay thế nguyên
vật liệu (không độc hại và
có thể tái tạo), giảm thiểu
rủi ro đối với con người và
môi trường, thường ở cấp
độ doanh nghiệp.

4. Vận tải
bền vững

Về giao thông vận tải, các
hoạt động bao gồm hoàn
thiện cơ sở hạ tầng công
cộng và đầu tư xây dựng
vận tải công cộng. Về các
hệ thống phân phối, trọng
tâm là chuyển dịch theo
hướng vận tải các-bon thấp
và khuyến khích hợp tác
giữa các đơn vị phân phối
để tăng cường hiệu quả.

năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm. Các trung tâm
này cam kết giảm ô nhiễm, bao gồm phát thải khí
nhà kính, và tăng cường hiệu quả tài nguyên trong
ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.
Gần đây, UNEP và UNIDO đã giới thiệu hiệu quả
năng lượng bên cạnh sản xuất sạch hơn để gia tăng
hiệu quả sản xuất, quản lý môi trường và phát triển
con người. Chiến lược này tích hợp một góc nhìn
vòng đời tăng cường, xem xét từ điểm khai thác
đến điểm xử lý, tiêu hủy, bao gồm vấn đề về cạn
kiệt tài nguyên. Các ngành mà sản xuất sạch hơn
thường được thực hiện là dệt may, giấy và bột giấy,
hoàn thiện kim loại và thuộc da.
Thụy Điển đã tập trung vào vận tải bền vững, đó là
một trong ba lĩnh vực chính trong lối sống bền
vững. Thụy Điển đầu tư để hoàn thiện vận tải công
cộng tại vùng nông thôn và hỗ trợ các chính quyền
thành phố cung cấp vận tải bền vững tại các thành
phố. Thụy Điển cũng đầu tư về xe đạp với một
chiến lược phát triển xe đạp địa phương. Chính phủ
nước này cũng đang nghiên cứu đề xuất về hệ
thống thưởng – phạt để thưởng cho các phương
tiện phát thải ít CO2 và đánh thuế đối với các
phương tiện phát thải nhiều CO2 hơn. Cũng đang đề
xuất đánh thuế khi đi lại bằng máy bay.
Nhật Bản có Luật về lồng ghép các hoạt động phân
phối và thúc đẩy tính hiệu quả (Luật Hiệu quả phân
phối) được lồng ghép vào các hoạt động phân phối.
Luật này quy định việc phê duyệt các kế hoạch và
biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp để tinh giản các
hoạt động vận tải như chia sẻ cộng đồng. Luật giới
thiệu một chương trình về tăng cường giảm thiểu
CO2 trong ngành hậu cần. Nhật Bản thực hiện trợ
cấp để hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các
phương tiện và công nghệ nhằm hướng tới một hệ
thống phân phối các-bon thấp, tiến tới các mô hình
vận tải các-bon thấp và hiệu quả, và xây dựng một
hệ thống phân phối các-bon thấp thông qua các
quan hệ đối tác.
Hàn Quốc cũng thực hiện trợ cấp cho các hãng vận
chuyển để chuyển từ vận tải đường bộ sang đường
sắt hoặc đường biển. Bên thứ ba cũng được khuyến
khích tham gia công tác hậu cần.

5. Dán nhãn
sinh thái

Dán nhãn sinh thái là một
công cụ quan trọng để hỗ
trợ thông tin cho người
tiêu dùng lựa chọn các sản

Ở Hàn Quốc, Nhãn sinh thái Hàn Quốc nhằm
khuyến khích người tiêu dùng đưa ra một quyết
định có đủ thông tin và phát triển một mô hình tiêu
thụ thân thiện với môi trường, tăng thị trường tiêu
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phẩm thân thiện với môi
trường hơn. Nhãn sinh thái
cũng tạo ra ưu đãi doanh
nghiệp cho các công ty để
đổi mới, phát triển các sản
phẩm bền vững về sinh
thái.

6. Mua sắm
bền vững

7. Tiếp thị
bền vững

thụ của các sản phẩm thân thiện với môi trường và
khuyến khích các đơn vị sản xuất phát triển các sản
phẩm thân thiện với môi trường, giảm thiểu các tác
động môi trường tiêu cực gây ra từ hoạt động sản
xuất và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, và đóng góp cho
Tăng trưởng xanh thông qua việc xây dựng các tiêu
chí về dán nhãn xanh và cấp chứng nhận nhãn xanh
cho các sản phẩm xanh nội địa. Hàn Quốc cũng có
một nhãn dấu chân các-bon trên các sản phẩm để
chỉ rõ mức tương đương CO2 trong phát thải khí
nhà kính từ toàn bộ vòng đời của sản phẩm và dịch
vụ có liên quan, từ sản xuất, vận chuyển, phân phối
và sử dụng đến khi kết thúc vòng đời sản phẩm.

Dán nhãn sinh thái của Thụy Điển nhằm phát huy
hiệu quả hơn thông qua việc cập nhật các phát triển
mới trên thị trường. Chính phủ dự kiến đẩy mạnh
các chương trình dán nhãn sinh thái hiệu quả, cấp
chứng nhận độc lập, nhằm thu hút sự tham gia của
doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chính phủ nước
này sẽ tham vấn ý kiến các bên hữu quan về tiềm
năng và các yêu cầu dán nhãn sinh thái trước khi
triển khai các biện pháp sắp tới.
Mua sắm bền vững được
Nhật Bản đã ban hành Luật Mua sắm xanh năm
xem là một công cụ chủ
2001. Các cơ quan chính phủ buộc phải mua các sản
chốt để định hướng nền
phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường để
kinh tế xanh. Tỉ lệ mua sắm khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân phát triển
công thường chiếm mức
và triển khai các sản phẩm và dịch vụ này. Luật này
đáng kể trong tổng mức
cũng khuyến khích dán nhãn sinh thái cho các sản
tiêu thụ nội địa. Mua sắm
phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường, để mà
công xanh thúc đẩy nhu cầu người tiêu dùng có đủ thông tin khi lựa chọn các
về sản phẩm xanh hơn và
sản phẩm và dịch vụ.
tạo ra một vòng tròn phát
triển về sản xuất và tiêu
Ủy ban châu Âu và một số quốc gia châu Âu đã xây
dùng bền vững.
dựng hướng dẫn về mua sắm bền vững để làm cơ
sở xây dựng tiêu chí quốc gia. Thách thức là tiếp tục
thúc đẩy nhiều cơ quan khu vực nhà nước tham gia
hơn. Thông qua việc bảo đảm các yêu cầu tương
thích giữa các nước thành viên, hướng dẫn này giúp
tạo ra và thúc đẩy một thị trường cho các sản phẩm
và dịch vụ xanh.
Tiếp thị bền vững giúp cung Pháp khuyến khích các đơn vị sản xuất tiếp thị các
cấp thông tin cho người
sản phẩm thiết kế sinh thái thông qua mức tiền
tiêu dùng về hàng hóa bền thưởng có thể vượt quá 10% giá bán (ví dụ thuế giá
vững thông qua các
trị gia tăng). Thông qua dữ liệu mở, người tiêu dùng
chương trình chia sẻ thông có thể tiếp cận thông tin về sản phẩm sinh thái dựa
tin và truyền thông thông
trên các tiêu chuẩn công nghệ (tính bền vững, tính
tin.
có thể bù đắp, tính có thể tái chế, sử dụng nguyên
liệu tái chế, thay thế bằng các nguồn có thể tái tạo,
v.v…) do Cơ quan quản lý Môi trường và Năng
lượng phê duyệt để xác định các công nghệ tốt nhất
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hiện có ở mức chi phí hợp lý về kinh tế, có tính đến
đặc trưng của các cơ quan, phòng ban ở nước
ngoài.

8. Các lối
sống bền
vững

9. Quản lý
rác thải

Các chính sách đang tập
trung vào nâng cao nhận
thức và tăng cường kiến
thức cho người dân (ví dụ
thông qua nhãn sinh thái
hoặc các chiến dịch truyền
thông thông tin), đồng thời
hỗ trợ người dân để dễ
dàng đưa ra các lựa chọn
bền vững, cung cấp cơ sở
hạ tầng (nghĩa là có sẵn các
hàng hóa và dịch vụ) hoặc
dạng lựa chọn mặc định.

Tất cả các loại rác trong
vòng đời sản phẩm phải
được quản lý thông qua
phương pháp nền kinh tế
tuần hoàn. Các chiến lược
phải tập trung vào (i) xác
định rác và chia sẻ trách
nhiệm (ví dụ rác thải bao bì
đóng gói, rác thải điện tử,
rác thải nguy hại, rác thải
xây dựng, rác thải công
nghiệp, cộng sinh công
nghiệp và mạng lưới rác
thải quốc gia, rác thải hữu
cơ; (ii) giảm dần phương
pháp chôn lấp trực tiếp; và
(iii) chính thức hóa ngành
quản lý rác thải.

Thụy Điển đã đề xuất Cơ quan Người tiêu dùng
Thụy Điển để tích cực đẩy mạnh tiêu dùng và lối
sống sinh thái khuyến khích người tiêu dùng lựa
chọn các sản phẩm thay thế tốt nhất từ góc độ môi
trường.
Thụy Điển (2016) đã ban hành “Chiến lược Tiêu
dùng Bền vững” hướng dẫn những việc mà chính
phủ có thể làm với các bên hữu quan khác để tạo
điều kiện thuận lợi hơn cho người tiêu dùng hành
động một cách bền vững. Chiến lược này tập trung
vào việc nâng cao kiến thức và thúc đẩy hợp tác,
khuyến khích các cách thức tiêu dùng bền vững,
giảm sử dụng tài nguyên, tăng cường thông tin về
các hoạt động bền vững của doanh nghiệp, giảm
dần sử dụng các hóa chất độc hại, tăng cường sự an
toàn cho người tiêu dùng, và tập trung vào lương
thực, vận tải và nhà ở.
Hàn Quốc (2014) đã ban hành Sổ tay chính sách về
sản xuất và tiêu dùng bền vững, tập trung vào
thông tin người tiêu dùng, tiêu dùng và lối sống, và
kinh doanh bền vững. Thông tin người tiêu dùng
bao gồm dán nhãn sinh thái, dán nhãn dấu chân
các-bon, chứng nhận công trình xanh, và chứng
nhận cửa hàng xanh. Tiêu dùng và lối sống tập
trung vào mua sắm công xanh, thẻ tín dụng xanh và
ECO-ECPO Hàn Quốc. Kinh doanh bền vững tập
trung vào Giải thưởng Doanh nghiệp sinh thái,
GREEN-Up, và Chương trình Thiết kế sinh thái.
Nhiều nước châu Á đã áp dụng 3R trong hệ thống
quản lý rác thải quốc gia của mình. Hàn Quốc đã áp
dụng 4R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu
hồi); và thành phố Phitsanulok – Thái Lan đã áp
dụng 8R (giảm thiểu, tái sử dụng, loại bỏ, bổ sung,
sửa chữa, tái chế, thu hồi, suy nghĩ lại).
Anh Quốc đã áp dụng biểu thuế lũy tiến trong chôn
lấp rác, theo đó giảm 50-60% lượng rác thải mang
ra bãi chôn lấp. Theo Chỉ thị về Chôn lấp rác, Anh
Quốc sẽ giảm chôn lấp rác thải đô thị dễ phân hủy
xuống 35% vào năm 2020 so với mức năm 1995.
Dưới sự chỉ đạo của Bộ Sinh thái và Môi trường,
Trung Quốc đã triển khai chương trình thí điểm
“Thành phố không rác” năm 2019 để tạo ra một mô
hình phát triển đô thị giảm thiểu rác thải trong toàn
bộ vòng đời. Trong hai năm tới, sẽ xây dựng các chỉ
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số và một cơ chế quản lý toàn diện và tiêu chuẩn
cho các dự án thí điểm.
Chương trình “Singapore Sustainable Blueprint” của
Singapore nhằm tăng cường tỉ lệ tái chế quốc gia
lên 70% vào năm 2030. Một số sáng kiến cụ thể bao
gồm khung quản lý rác thải điện tử bắt buộc vào
năm 2021 trên cơ sở mở rộng trách nhiệm nhà sản
xuất, các báo cáo kinh doanh về giảm nhà máy đóng
gói bao bì vào năm 2021, nhà máy phát điện từ rác
thải đô thị, quyên góp thực phẩm không bán được
và các cơ sở xử lý rác thải thực phẩm, thu gom
riêng rác thải tái chế và rác thải chung trong nhà ở
công cộng, chương trình nâng cao nhận thức 3R, và
Thỏa thuận đóng gói Singapore để giảm thiểu bao
bì đóng gói trong chuỗi cung ứng.

2.3 Tổng hợp các chương trình và hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững
từ các bộ và cơ quan chủ quản
2.3.1 Các chương trình quốc gia có liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững
Theo UNEP, sản xuất và tiêu dùng bền vững bao gồm 09 lĩnh vực chính sách, và được tiếp tục chia nhỏ
ra 15 lĩnh vực trong Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững (2021-2030).
Bảng dưới đây tổng hợp sự liên kết giữa các chương trình quốc gia mà Việt Nam đang thực hiện với
09 lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững này. Các chương trình quốc gia liên quan chặt chẽ với sản
xuất và tiêu dùng bền vững bao gồm:
CL1. Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh và Kế hoạch Hành động Quốc gia về Tăng trưởng xanh;
CL2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; CL3. Chiến lược phát triển bền vững
giai đoạn 2011-2020; CL4. Chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; CL5.
Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và Kế hoạch Hành động Quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn
2012-2020. CL6. Chiến lược về sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp đến năm 2020.
Bảng 15: Các chương trình, chiến lược quốc gia liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững
STT
1
2
3
4
5
6
7

CÁC LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN VỀ SẢN XUẤT
VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG
Quản lý tài nguyên bền vững
Thiết kế theo hướng bền vững
sản xuất sạch hơn và hiệu quả tài nguyên
Vận tải bền vững
Mua sắm công xanh
Dán nhãn sinh thái và chứng nhận nhãn sinh thái
Tiếp thị bền vững

8
9

Lối sống bền vững
Quản lý chất thải rắn

CL1
X
X
X
X
X
X
X
X

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA
CL2 CL3 CL4 CL5
X
X
X
X
X

X

CL6
X
X

X

X

X

X

X
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2.3.2 Quản lý tài nguyên bền vững
Bảng 16: Tiến độ triển khai các nhiệm vụ/mục tiêu liên quan đến quản lý tài nguyên bền vững
CL

CÁC NHIỆM VỤ/MỤC TIÊU
CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN SẢN
XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN
VỮNG
CL1 Xanh hóa sản xuất: nhiệm vụ
chính 3, chủ đề 3b:
(i) xây dựng và thực hiện
chính sách ưu tiên về phát
triển năng lượng sạch
(ii) Hỗ trợ nghiên cứu và phát
triển năng lượng mới (gió,
mặt trời, thủy triều, địa
nhiệt, sinh khối, diesel sinh
học)
(iii) Sử dụng hiệu quả và bền
vững tài nguyên nước
(iv) Sử dụng hiệu quả và bền
vững tài nguyên khoáng sản
(v) Trồng rừng, nâng cao chất
lượng rừng và quản lý bền
vững tài nguyên rừng

TIẾN ĐỘ: CÁC CHƯƠNG
TRÌNH/HOẠT ĐỘNG CÓ LIÊN QUAN

GHI CHÚ

Trồng rừng: tăng diện tích bao phủ
rừng từ 40,7% năm 2012 lên
41,45% năm 2017 (Bộ Kế hoạch Đầu tư, 2018)

Chất thải rắn, như một
nguồn tài nguyên,
không được đề cập.

Đã hoàn thành dự án nghiên cứu
về “xây dựng các tiêu chí về quản
lý tài nguyên nước phục vụ Tăng
trưởng xanh”
Du lịch sinh thái: xem 1.3.5
Thực hiện khu công nghiệp sinh
thái: xem 1.3.5
Dự án đang thực hiện của JICA: Hỗ
trợ kỹ thuật về quản lý tài nguyên
bền vững: dự án ODA đã hoàn
thành “Quản lý tổng hợp tài
nguyên nước sông Cửu Long”

Các chỉ số được đề
xuất về xanh hóa các
ngành là: (i) mức tiêu
thụ tài nguyên (bình
quân đầu người), (ii)
lượng phát sinh chất
thải rắn tính trên đầu
người, và bao nhiêu
trong đó được phân
loại, tái chế và tỉ lệ rác
thải được sử dụng để
thu hồi năng lượng.

Dự án “nghiên cứu về khai thác
hiệu quả tài nguyên thiên nhiên
trong nông nghiệp”
Việt Nam đang thực hiện Giảm
phát thải khí nhà kính thông qua
nỗ lực hạn chế mất rừng và suy
thoái rừng (REDD). Tháng
05/2018, Thủ tướng Chính phủ đã
thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về
Chương trình phát triển lâm
nghiệp bền vững (2016-2020), với
nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra và điều
phối các hoạt động của các bộ,
ngành và địa phương trong quá
trình thực hiện chương trình. 41
tỉnh và thành phố đã thành lập các
ban chỉ đạo chương trình (12 tỉnh
có REDD+) và thêm 19 tỉnh và
thành phố đã xây dựng các kế
hoạch hành động cấp tỉnh về
REDD+ (PRAP) giai đoạn 20202030.
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CL2 Bao gồm trong mục tiêu cụ
thể 2 và 6
Mức tiêu thụ năng lượng
bình quân đầu người giảm
hàng năm từ 1-1,5%.
CL3 Bao gồm trong mục tiêu phát
triển bền vững 12.6 & 12.9;
14.2 & 13.3; 15.1 & 15.3

Mức tiêu thụ điện năm 2016 là
2010 kWh/đầu người; mức tiêu
thụ năng lượng trong năm 2014 là
575,9 kg OE/đầu người và năm
2015 là 587 kg OE/đầu người, vậy
là vẫn chưa giảm (Năng lượng Việt
Nam, 2018).

Không có số liệu từ
nguồn báo cáo sơ cấp
về tình hình thực hiện
CL2

Thể chế hóa khung chính sách và
pháp lý ví dụ (Luật Tài nguyên và
Môi trường biển, hải đảo, Luật
Thủy sản, Chiến lược Phát triển
thủy sản, Chiến lược Khai thác và
sử dụng bền vững tài nguyên
thiên nhiên và bảo vệ môi trường
biển, và Chiến lược quốc gia về Đa
dạng sinh học đến năm 2020 và
tầm nhìn đến năm 2030.)

Thiếu một phương
pháp quản lý tài
nguyên toàn diện dựa
trên phương pháp
đánh giá vòng đời
hoặc áp dụng kinh tế
tuần hoàn.

Luật Thủy sản (2017) bao gồm các
điều khoản mới về đánh bắt thủy
sản bất hợp pháp, không được
báo cáo và không theo quy định
(IUU). Điều tra, nghiên cứu và
đánh giá về đa dạng sinh học trên
vùng biển và hải đảo của Việt Nam
đã được chú trọng. Tuy nhiên, các
hệ sinh thái ngập mặn bị suy thoái
nghiêm trọng, mất 67% so với
năm 1943. Trong khi cả nước đã
thành lập 10 khu dự trữ biển, tiến
độ thành lập và vận hành chậm trễ
các khu dự trữ biển mới là một
thách thức để hoàn thành mục
tiêu phát triển bền vững 14.5. Hơn
70% số tàu, thuyền ở Việt Nam
hoạt động gần bờ, gia tăng áp lực
và mất cân bằng đánh bắt thủy
sản giữa năng lực đánh bắt và trữ
lượng thủy sản (Chính phủ Việt
Nam, 2018).
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CL4 Bao gồm trong mục tiêu cụ
thể 2(b) và Tầm nhìn 3:

Các công ty khai thác khoáng sản
phải đặt cọc tiền để xử lý và khôi
phục môi trường, ví dụ ở Thanh
Hóa (Thanh Hóa, 2019).
Các tác động tiêu cực gây ra bởi
tốc độ đô thị hóa, công nghiệp
hóa nhanh và khai thác khoáng
sản không bền vững, và ô nhiễm
nước, không khí, đất dẫn đến suy
thoái tài nguyên thiên nhiên
(nước, không khí, đất, diện tích
bao phủ rừng, đa dạng sinh học).
Do đó, tài nguyên thiên nhiên của
Việt Nam có nguy cơ bị cạn kiệt do
sự phát triển không bền vững, ô
nhiễm và quản lý yếu kém.

Không có báo cáo môi
trường Việt Nam cho
năm 2017: không có
thông tin về quản lý tài
nguyên
Không có phương
pháp đánh giá vòng
đời để quản lý tài
nguyên.

Một số sự cố môi trường nghiêm
trọng đã gây ra tác động tiêu cực
đến môi trường trong dài hạn (ví
dụ Formosa ở Hà Tĩnh, ô nhiễm
nước trên sông Bưởi (Thanh Hóa),
Cẩm Đàn (Bắc Giang); ô nhiễm
môi trường do vỡ bể chứa chì thải
ở Pác Miều (Cao Bằng); công ty
Rạng Đông (Hà Nội), v.v…
Đã thành lập một Quỹ bảo vệ môi
trường để lấy kinh phí bảo vệ môi
trường, tài nguyên thiên nhiên và
đa dạng sinh học.
CL5 Giảm thiểu suy thoái và cạn
kiệt tài nguyên thiên nhiên;
hạn chế sự giảm đa dạng sinh
học
Chỉ tiêu: tăng tỉ lệ năng lượng
tái tạo trong tổng năng lượng
thương mại hóa lên 5% năm
2010 và 11% năm 2050

CL6 Bao gồm trong mục tiêu tổng
quát

Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên do
suy thoái chất lượng môi trường
(xem phần trên)
Chương trình ở đồng bằng sông
Cửu Long và đồng bằng sông Hồng
về quản lý tài nguyên nước và
thích ứng với biến đổi khí hậu

Xem phần trên (không
có báo cáo)
Không có số liệu về tỉ
lệ năng lượng tái tạo
trong tổng năng lượng
thương mại hóa

Dự án World Bank (2012-2018):
Quản lý tài nguyên vùng ven biển
vì sự phát triển bền vững (Ngân
hàng thế giới, 2019)
Sản xuất sạch hơn được áp dụng
rộng rãi trong ngành công nghiệp
để nâng cao hiệu quả sử dụng tài
nguyên thiên nhiên, nguyên liệu
và nhiên liệu.
Xem các hoạt động sản xuất sạch
hơn ở phần dưới.

Không có phương
pháp đánh giá vòng
đời. Cần xem xét
phương pháp này
trong hướng dẫn cập
nhật về sản xuất sạch
hơn.
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2.3.3. Thiết kế theo hướng bền vững
Bảng 17: Tiến độ triển khai các nhiệm vụ/mục tiêu liên quan đến thiết kế theo hướng bền vững
CL

CL1

CÁC NHIỆM VỤ/MỤC
TIÊU CHÍNH LIÊN QUAN
ĐẾN SẢN XUẤT VÀ TIÊU
DÙNG BỀN VỮNG
Thuộc phần 3.2: Sử
dụng hiệu quả năng
lượng (đối với ngành
giao thông vận tải)
Thuộc phần 4.2: Công
nghệ xanh (thiết kế
xanh cho công trình)

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: CÁC CHƯƠNG
TRÌNH, HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CÓ
LIÊN QUAN

GHI CHÚ

Công trình xanh: xem 2.2.5

Công nghệ tự nhiên có thể
được xem là một phần
của xanh hóa sản xuất
Thiếu thiết kế sinh thái
trong các ngành khác như
ngành may mặc thời
trang, đặc biệt là trong tái
sử dụng và tái chế rác thải
Thiết kế theo hướng bền
vững cần được lồng ghép
vào trong các hoạt động
sản xuất và tiêu dùng bền
vững ví dụ đổi mới sinh
thái

CL2

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

CL3

Bao gồm trong mục tiêu
phát triển bền vững 9.4;
12.6 và 13.2

Nhiều mô hình sản xuất công
nghiệp bền vững và thiết kế sản
phẩm bền vững đã được xây dựng.
Tuy nhiên, mới chỉ được áp dụng
trên quy mô nhỏ, chủ yếu là nhờ sự
hỗ trợ của đối tác phát triển (Chính
phủ Việt Nam, 2018)

Không có dữ liệu

CL4
CL5

Không áp dụng
Không bao gồm

CL6

Không bao gồm

Thiếu thiết kế các giải
pháp sinh thái để giảm rác
thải trong suốt vòng đời
của công trình hoặc sản
phẩm
Thiếu quy hoạch vùng sinh
thái

Không áp dụng
Không áp dụng
Bao gồm trong kế hoạch thực hiện Không có báo cáo
của Bộ Xây dựng như (i) nghiên cứu
và xây dựng các quy định, tiêu chuẩn
về thiết kế và xây dựng thành phố
xanh, thành phố sinh thái, tòa nhà
xanh, tòa nhà sử dụng năng lượng
tiết kiệm, hiệu quả; các vật liệu và
sản phẩm xây dựng xanh (tiết kiệm
năng lượng, giảm phát thải khí nhà
kính và giảm ô nhiễm); và (ii) các
hoạt động nghiên cứu – phát triển
về xây dựng các thành phố xanh và
các công trình xanh.
Không áp dụng
Không áp dụng
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2.3.4 Sản xuất sạch hơn và hiệu quả tài nguyên
Chương trình quốc gia về Tăng trưởng xanh (Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012):
Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh đề ra mục tiêu xanh hóa sản xuất thông qua việc thực hiện
một chiến lược về “công nghiệp hóa sạch” thông qua sản xuất sạch hơn và hiệu quả tài nguyên. Hai kế
hoạch chiến lược liên quan đến mục tiêu này là: Chiến lược quốc gia về sản xuất công nghiệp sạch hơn
đến năm 2020 (Quyết định số 1419/QĐ – TTg ngày 7/03/2019) và Chương trình quốc gia về sử dụng
năng lượng tiết kiệm, hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (Quyết định số 280/QĐ – TTg ngày 13/03/2019)
Chiến lược quốc gia về sản xuất công nghiệp sạch hơn đến năm 2020:
Chiến lược quốc gia về sản xuất công nghiệp sạch hơn đến năm 2020 có mục tiêu tổng quát như sau:
sản xuất sạch hơn phải được thực hiện tại tất cả các cơ sở sản xuất công nghiệp để tăng cường hiệu
quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu và nhiên liệu; giảm phát thải và hạn chế ô nhiễm; và
bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường, tăng cường sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền
vững.
Các mục tiêu cụ thể bao gồm (i) đến năm 2015: 50% cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ hiểu được các lợi
ích của sản xuất công nghiệp sạch hơn; 25% cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ áp dụng sản xuất sạch hơn;
các cơ sở này sẽ tiết kiệm 5-8% năng lượng, nguyên liệu và nhiên liệu tiêu thụ trên mỗi sản phẩm và
70% các Sở Công thương sẽ có cán bộ đủ chuyên môn trình độ để hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch
hơn tại các cơ sở công nghiệp; và (ii) từ năm 2016-2020: 90% các cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ hiểu
được lợi ích của sản xuất công nghiệp sạch hơn; 50% các cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ áp dụng sản
xuất sạch hơn; các cơ sở này sẽ tiết kiệm 8-13% năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu tiêu thụ trên mỗi
sản phẩm; 90% các doanh nghiệp vừa và lớn sẽ có các phòng ban chuyên về sản xuất sạch hơn.
Bảng 18: Kết quả khảo sát về tình hình thực hiện các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về Sản xuất Công
nghiệp Sạch hơn cho giai đoạn ban đầu 2010-2015
CÁC MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC
1. Tỉ lệ các cơ sở sản xuất công
nghiệp hiểu được lợi ích của sản
xuất công nghiệp sạch hơn
2. Tỉ lệ các cơ sở sản xuất công
nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn
3. Giảm thiểu năng lượng, nhiên
liệu trên mỗi đơn vị sản phẩm

4. Tỉ lệ các doanh nghiệp vừa và
lớn có phòng ban chuyên về sản
xuất sạch hơn

GIAI ĐOẠN

TÌNH HÌNH
TRONG
NĂM 2010
28%

TÌNH HÌNH TRONG
NĂM 2015

2010-2015

2016-2020

50%

90%

25%

50%

11%

24%

5-8%

8-13%

-

90%

-

Nguyên liệu thô và
hóa chất: 1-92%;
Nước: 1-99%; Than:
2-98%; Dầu diesel:
1-70%; Điện: 1-68%;
Nhiên liệu sinh khối
(gỗ vụn, trấu): 361%; Dầu nhiên liệu:
7-43%; Xăng: 5-34%;
Ga: 3-30%
-

55%
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5. Tỉ lệ các Sở Công thương có cán
bộ đủ trình độ chuyên môn để
hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch
hơn

70%

90%

18%

73%

Nguồn: Bộ Công Thương. http://eprotech.vn/vi-VN/Home/tongquansanxuatsachhon-14/2016/San-xuat-sach-hon-tren-toanquoc-874.aspx

Chiến lược sản xuất sạch hơn đã đạt được các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2010-2015, đặc biệt là
các chỉ tiêu về tỉ lệ các Sở Công thương có cán bộ đủ trình độ chuyên môn để hướng dẫn sản xuất sạch
hơn cho các doanh nghiệp công nghiệp (73%) và tỉ lệ doanh nghiệp hiểu về sản xuất sạch hơn (55%).
Các mức đạt được cao hơn so với chỉ tiêu đề ra tương ứng. Tuy nhiên, tỉ lệ doanh nghiệp vừa và lớn
có phòng ban phụ trách về sản xuất sạch hơn là chưa có.
Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả giai đoạn 2019-2030:
Các mục tiêu chương trình đề ra đến năm 2025 là (i) đạt mức tiết kiệm năng lượng 5-7% tổng mức
tiêu thụ năng lượng toàn quốc giai đoạn 2019-2025; (ii) giảm sự tổn thất điện năng xuống dưới 6,5%;
(iii) giảm mức tiêu thụ năng lượng bình quân đối với các ngành, tiểu ngành so với giai đoạn 2015-2018,
cụ thể là: (a) đối với ngành thép: từ 3,00 – 10,00% tùy theo loại hình sản phẩm và công nghệ sản xuất;
(b) đối với ngành hóa chất: tối thiểu 7,00%; (c) đối với ngành sản xuất nhựa: từ 18,00 – 22,46%; (d) đối
với ngành xi măng: tối thiểu 7,50%; (e) đối với ngành dệt may: tối thiểu 5,00%; (f) đối với ngành rượu,
bia, nước giải khát: từ 3,00 – 6,88% tùy theo loại hình sản phẩm và quy mô sản xuất; (g) đối với ngành
giấy: từ 8,00 – 15,80% tùy theo loại hình sản phẩm và quy mô sản xuất; và (iv) 70% các khu công nghiệp
và 50% các cụm công nghiệp sẽ được tiếp cận và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Một trong các nhiệm vụ chính của chương trình là xây dựng một trung tâm dữ liệu năng lượng Việt
Nam, cũng như là các cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin về năng lượng và hiệu quả năng
lượng. Cụ thể, chương trình sẽ xây dựng các số liệu thống kê về năng lượng và thiết lập các hệ thống
cơ sở dữ liệu quốc gia và ngành về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời
xây dựng các cơ chế điều phối và chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu về năng lượng và hiệu quả
năng lượng và các cơ sở dữ liệu khác. Ngoài ra, chương trình sẽ xây dựng và hướng dẫn sử dụng phần
mềm về quản lý và cập nhật dữ liệu về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm rằng các dữ
liệu này phù hợp với người sử dụng năng lượng và các cơ quan quản lý năng lượng từ cấp trung ương
đến cấp địa phương.
Một trong các nhiệm vụ chính khác là nâng cao năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả,
thông qua đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ và cơ quan đầu mối về sử dụng năng lượng tiết
kiệm, hiệu quả trong quản lý và thực hiện các quy định của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm,
hiệu quả.
Ngoài ra, chương trình sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác, bao gồm kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng
dẫn thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm,
hiệu quả; đẩy mạnh truyền thông thông tin để nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng
tiết kiệm, hiệu quả; và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu
quả.
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2.3.5. Vận tải bền vững
Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh (Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012):
Với mục tiêu xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu thụ bền vững, Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh
đề ra 02 giải pháp cho ngành giao thông vận tải: (i) nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực về sử dụng năng
lượng, giảm mức tiêu thụ năng lượng trong các hoạt động sản xuất, vận tải và thương mại; và (ii) thay
đổi cấu trúc nhiên liệu trong giao thông vận tải.
Kế hoạch hành động của ngành giao thông vận tải để ứng phó với biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh
(Quyết định số 1456/QĐ-BGTVT ngày 11/05/2016):
Để thực hiện chiến lược Tăng trưởng xanh, ngành giao thông vận tải đã xây dựng Kế hoạch hành động
để ứng phó với biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 để chủ động phát triển
ngành giao thông vận tải một cách đồng bộ, bền vững và thân thiện với môi trường, theo đó giảm phát
thải khí nhà kính.
Một trong các mục tiêu quan trọng là “tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, các
phương tiện, thiết bị và công nghệ có hiệu quả năng lượng cao trong giao thông vận tải; đến năm 2020,
5-20% các xe buýt và taxi sẽ sử dụng khí nén thiên nhiên (CNG), khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và năng
lượng mặt trời; Hoàn thiện và nhân rộng áp dụng các tiêu chuẩn phát thải cho các xe chạy bằng động
cơ. Nâng cao “năng lực quản lý, kiểm kê phát thải khí nhà kính từ các hoạt động giao thông vận tải”.
Kế hoạch hành động đề ra 06 nhiệm vụ và giải pháp: (i) xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông
theo hướng tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; (ii) quản
lý các hoạt động giao thông vận tải theo hướng phát thải thấp, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu
quả; (iii) đẩy mạnh áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, khuyến khích sử dụng các nguồn
năng lượng tái tạo và năng lượng sạch trong giao thông vận tải; (iv) thực hiện các giải pháp đồng bộ
để kiểm soát phát thải từ các phương tiện chạy bằng động cơ; (v) tuyên truyền, nâng cao nhận thức
cho các tổ chức, cá nhân về biến đổi khí hậu, và tăng trưởng xanh trong giao thông vận tải; và (vi) tăng
cường hợp tác quốc tế và đa dạng hóa các tài nguyên để thực hiện các hoạt động về ứng phó với biến
đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh trong giao thông vận tải.
Một số kết quả từ Báo cáo Tăng trưởng xanh giai đoạn 2013-2017:
(a) Nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả về sử dụng năng lượng, giảm mức tiêu thụ năng lượng trong
các hoạt động giao thông vận tải
Ngành giao thông vận tải đã rà soát quy hoạch, thiết kế và xây dựng cấu trúc giao thông vận tải, nghiên
cứu và tối ưu hóa mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không và hài hòa, đồng
bộ điều phối giữa các mô hình vận tải, tìm kiếm các giải pháp để giảm tắc nghẽn giao thông, đẩy mạnh
phát triển giao thông hành khách công cộng tại các đô thị, phát triển loại hình xe buýt nhanh, và nghiên
cứu, phát triển hậu cận trong các hoạt động giao thông vận tải đa phương thức.
Về quản lý các hoạt động sản xuất, Việt Nam đang đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới, nhiên liệu
sạch, năng lượng mới thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, và xây dựng các điều
chỉnh hợp lý đối với các chỉ tiêu kinh tế, công nghệ, tái sử dụng và tái chế nguyên liệu để hạn chế chi
phí tài nguyên. Nhiều doanh nghiệp vận tải và cơ quan địa phương đã thực hiện các biện pháp kinh tế,
kỹ thuật và quản lý như hợp lý hóa công tác quản lý các hoạt động sản xuất, rút ngắn khoảng cách và
thời gian vận chuyển, tận dụng tối đa năng lực, công suất và sử dụng đúng các chức năng của máy móc,
thiết bị, bảo đảm bảo trì, bảo dưỡng đúng đắn, và sử dụng thiết bị một cách hiệu quả về năng lượng,
v.v…
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Nhiều nỗ lực đang được triển khai trong các ngành giao thông vận tải như đường bộ, đường hàng
không, đường biển, và đường sắt, nhằm giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Hầu hết các ngành giao
thông vận tải đã thực hiện các giải pháp để giảm tiêu thụ nhiên liệu như (i) thí điểm phát triển năng
lượng sạch trong giao thông vận tải như nhiên liệu sinh học (xăng E5, diesel sinh học B5) cho các
phương tiện giao thông và từ tháng 01/2018, xăng E5 được sử dụng phổ biến trên cả nước; (ii) sử
dụng hệ thống đèn báo hiệu mặt trời với 5.165 đèn đi vào sử dụng trong giao thông đường thủy nội
địa (chiếm 76% tổng số lượng đèn báo hiệu), thay cho hệ thồng đèn điện cũ; và (iii) hoàn thành “sổ
tay hướng dẫn về thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong khai thác vận tải và sản xuất
công nghiệp đường sắt”. Các hãng hàng không đã thực hiện các giải pháp nghiên cứu và triển khai (để
rút ngắn tuyến đường bay trong nước và quốc tế, tối ưu hóa tốc độ bay, thực hiện các giải pháp quản
lý chuyến bay và quản lý phát thải, v.v…). Máy bay chở hàng cũng đang được cải tiến để khai thác, sử
dụng nhiên liệu hiệu quả hơn.
(b) Thay đổi về cơ cấu nhiên liệu trong ngành giao thông vận tải
Hiện chưa có các số liệu thống kê cụ thể để có thể khắng định liệu chỉ tiêu đề ra có đạt được hay không.
Tuy nhiên, một số tỉnh đã thực hiện mô hình thí điểm về chuyển dịch cơ cấu nhiên liệu trong giao
thông vận tải, như TP. HCM đã đưa vào sử dụng CNG cho 300 xe buýt vận tải công cộng. UBND một số
tỉnh và thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng và Lào Cai đã thí điểm sử dụng ô
tô điện để chở khách du lịch. Cho đến nay, cả nước có khoảng 1.000 xe điện đang hoạt động.
(c)

Phát triển vận tải công cộng theo hướng xanh hóa hệ thống

Theo Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải, trong năm 2015, 57 trên 63 tỉnh, thành phố đã
có hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, trong đó Hà Nội và TP. HCM có mạng lưới lớn
mạnh nhất. Về mạng lưới tuyến đường, đã có 684 tuyến xe buýt trên cả nước với tổng chiều dài 26.599
km. Mạng lưới xe buýt cơ bản đã được phát triển, nhưng phạm vi bao phủ mạng lưới chưa đồng đều,
chủ yếu tập trung tại các khu đô thị trung tâm. Rất khó cho người dân để tiếp cận xe buýt ở vùng ngoại
ô với phạm vi bao phủ thấp.
Năm 2015, cả nước có 9.264 xe buýt. Hà Nội và TP. HCM chiếm 46% (4.268). Cơ cấu phương tiện chủ
yếu là xe buýt vừa và nhỏ (chiếm 78,7%), tùy theo các điều kiện giao thông và cơ sở hạ tầng đường bộ
ở Việt Nam. Về các cơ chế và chính sách phát triển và nâng cao chất lượng vận tải công cộng, vận tải
hành khách bằng xe buýt được (i) giảm thuế giá trị gia tăng; (ii) miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng,
thiết bị để sản xuất, lắp ráp xe buýt nếu không thể sản xuất trong nước; và (iii) miễn tiền thuê đất, phí
bảo trì, sữa chữa và diện tích đỗ xe. Các chính sách này đã giúp các doanh nghiệp giảm chi phí hoạt
động, giảm giá vé và hỗ trợ cho hành khách đi xe buýt công cộng. Cũng có các dạng hỗ trợ khác như
trợ giá; Miễn, giảm tiền vé cho hành khách, hỗ trợ phí (điểm đỗ xe, bến xe, sử dụng đường bộ) tùy
theo các chính sách của địa phương.
Khoảng trống: Vận tải công cộng vẫn còn yếu kém ở hầu hết các khu đô thị, đặc biệt là các thành phố
lớn. Hệ thống vận tải hành khách công cộng chỉ có thể đáp ứng một tỉ lệ nhỏ nhu cầu đi lại của người
dân, trong khi đó họ phải mua các phương tiện cá nhân để đi lại hàng ngày. Tắc nghẽn giao thông đang
ngày càng nghiêm trọng tại các thành phố lớn, gây thiệt hại kinh tế đáng kể và giảm chất lượng đời
sống. Việc thực hiện các cơ chế, chính sách ưu tiên để khuyến khích phát triển vận tải công cộng bằng
xe buýt (Quyết định số 13/2015 / QĐ-TTg) vẫn còn bất cập vì thiếu hướng dẫn từ các bộ và cơ quan
hữu quan. Không có một bộ tiêu chí để đánh giá chất lượng vận tải công cộng bằng xe buýt, vì vậy
thiếu thông tin cơ sở để đánh giá chất lượng hệ thống vận tải hành khách công cộng và đề xuất các
giải pháp để nâng cao chất lượng. Các dự án lớn về tăng cường vận tải công cộng đang gặp nhiều khó
khăn như hai dự án đường sắt đô thị lớn được dự kiến sẽ tạo ra bộ mặt mới cho vận tải công cộng ở
hai thành phố lớn. Đường sắt Cát Linh – Hà Đông ở Hà Nội và Dự án Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên
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ở TP. HCM đã được thực hiện với nhiều vấn đề và bị chậm tiến độ. Tuyến xe buýt nhanh BRT ở Hà Nội
đi vào vận hành đã chứng minh rằng loại hình vận tải công cộng này chưa phù hợp với điều kiện của
thành phố Hà Nội, tốc độ và số lượng hành khách không cải thiện đáng kể so với xe buýt thông thường,
trong khi đó chi phí đầu tư và vận hành thì quá cao, cũng như là lãng phí không gian trên một không
gian vốn đã rất chật hẹp đối với các phương tiện giao thông khác.

2.3.6 Dán nhãn sinh thái và chứng nhận nhãn sinh thái
Bảng 19: Tiến độ triển khai các nhiệm vụ/mục tiêu liên quan đến dán nhãn sinh thái và chứng nhận sinh
thái
CL
CL1

CÁC NHIỆM VỤ/MỤC TIÊU CHÍNH
LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT VÀ
TIÊU DÙNG BỀN VỮNG
Nhiệm vụ 42: Xây dựng và ban
hành tiêu chuẩn về nhãn sinh thái
trên sản phẩm. Các sản phẩm và
dịch vụ cần được chứng nhận
nhãn sinh thái trong giai đoạn
2013-2030 là: vật liệu xây dựng;
thực phẩm; giao thông vận tải;
năng lượng; máy tính và thiết bị
văn phòng; giấy và vật liệu in;
chất tẩy; và thiết bị y tế
Nhiệm vụ 64: Hoàn thiện khung
pháp lý về mua sắm công xanh

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: CÁC
CHƯƠNG TRÌNH, HOẠT
ĐỘNG, DỰ ÁN CÓ LIÊN QUAN
Ngày 23/12/2013, Bộ Tài
nguyên - Môi trường đã ban
hành Quyết định số
2604/QĐ-BTNMT về thành
lập Hội đồng Tư vấn cho
Chương trình Nhãn xanh Việt
Nam. Cho đến nay, Bộ Tài
nguyên - Môi trường đã
được xây dựng và công bố
17 bộ tiêu chí nhãn xanh và
112 loại hình sản phẩm được
cấp chứng nhận Nhãn xanh
Việt Nam. Xem 2.2.5

GHI CHÚ
Thiếu chứng nhận
nhãn xanh cho ngành
dịch vụ
Cho đến nay, chưa có
văn bản pháp luật cụ
thể về mua sắm công
xanh.

Cho đến nay, chưa có văn
bản pháp luật cụ thể về mua
sắm công xanh.
CL2
CL3
CL4
CL5
CL6

Không bao gồm
Có trong 12.7 (về mua sắm công
xanh)
Không bao gồm
Thuộc phần “Giảm phát thải khí
nhà kính”: dán nhãn năng lượng

Không áp dụng
Xem CL1

Không áp dụng
Xem CL1

Không áp dụng
Xem 2.2.5

Không áp dụng
Không có báo cáo

Không bao gồm

Không áp dụng

Không áp dụng

2.3.7 Mua sắm công xanh
Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh (Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012):
Mua sắm công xanh đã được đề cập trong Chiến lược Tăng trưởng xanh (Quyết định số 1395/QĐ-TTg
ngày 25/09/2012) trong đó kiến nghị xây dựng một lộ trình từ năm 2012 – 2020 về áp dụng mua sắm
xanh trong: vật liệu xây dựng; thực phẩm; giao thông vận tải; năng lượng; máy tính và thiết bị văn
phòng; dệt may; giấy và in ấn; nội thất; chất tẩy; và thiết bị y tế. Từ năm 2015, tất cả các công trình và
dự án đầu tư công phải áp dụng các tiêu chuẩn kinh tế xanh. Theo cơ cấu ngành có liên quan, đầu tư
phải sử dụng các tiêu chuẩn về hiệu quả năng lượng, bảo tồn nguyên liệu đầu vào, thiết kế phù hợp
với các điều kiện sinh thái, và tác động của biến đổi khí hậu. Từ năm 2017, tất cả các phương tiện có
động cơ mua mới từ các quỹ công phải đạt các tiêu chuẩn về phát thải, ưu tiên các phương tiện sử
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dụng nhiên liệu sạch (điện, khí hóa lỏng) và xe lai sạc điện. Cần tiếp tục nghiên cứu để ban hành các
quy định về chi tiêu công xanh, bao gồm chi đầu tư và chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, trong
đó phải ưu tiên mua sắm và sử dụng các hàng hóa có nhãn sinh thái, và hàng hóa có thể tái chế được.
Hiện nay, có rất ít hoạt động mua sắm công xanh được báo cáo. Chỉ có Bộ Tài nguyên - Môi trường
thực hiện dự án “thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất các sản phẩm xanh thông qua mua sắm công bền
vững và dán nhãn sinh thái” để nâng cao năng lực cho các cơ quan chính phủ có thầm quyền ở Việt
Nam nhằm xây dựng chính sách về mua sắm công bền vững và dán nhãn sinh thái.
Như đã nói trong phần 2.2.1, các văn bản pháp luật hiện nay về mua sắm công xanh còn rất hạn chế
để có thể thúc đẩy thực hiện mua sắm công xanh một cách đầy đủ. Mua sắm công xanh được đề cập
trong Luật Bảo vệ môi trường (Điều 44) nhưng trong Nghị định về đấu thầu (số 64/2014/NĐ-CP) và
thực hiện Luật Đấu thầu (số 43/2013/QH13) quy định các yêu cầu về mua sắm công, hoạt động mua
sắm công xanh chưa được phản ánh. Để thúc đẩy mua sắm công xanh, yêu cầu quan trong nhất là có
một hệ thống chính sách và pháp luật toàn diện và nhất quán.

2.3.8 Tiếp thị bền vững
Bảng 20: Tiến độ triển khai các nhiệm vụ/mục tiêu liên quan đến tiếp thị bền vững
CL

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: CÁC
CHƯƠNG TRÌNH, HOẠT ĐỘNG
VÀ DỰ ÁN CÓ LIÊN QUAN

GHI CHÚ

CL1

CÁC NHIỆM VỤ
/MỤC TIÊU CHÍNH
LIÊN QUAN ĐẾN SẢN
XUẤT VÀ TIÊU DÙNG
BỀN VỮNG
Không bao gồm

Không áp dụng

CL2

Không bao gồm

CL3

Không bao gồm cụ
thể

CL4
CL6

Không bao gồm
Không bao gồm

Chiến lược về phát triển du lịch
Việt Nam đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030 đã được Bộ
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
ban hành năm 2011
Bao gồm gián tiếp trong
chương trình xúc tiến, quảng
bá du lịch sinh thái
Không áp dụng
Không áp dụng

Tiếp thị xanh cần được đưa vào
trong các chương trình sản xuất và
tiêu dùng bền vững. Về Tăng
trưởng xanh, cần là một phần
trong xanh hóa các chuỗi cung
ứng và xanh hóa lối sống
Thiếu sự tiếp thị bền vững trong
du lịch văn hóa và di sản
Chiến lược này đã lỗi thời.
Tiếp thị bền vững, đặc biệt là du
lịch văn hóa và di sản không được
đề cập đến.
Như trong CL1, tiếp thị bền vững
phải là một phần của chương trình
xúc tiến, quảng bá du lịch sinh thái
Không áp dụng
Không áp dụng
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2.3.9 Lối sống bền vững
Bảng 21: Tiến độ triển khai các nhiệm vụ/mục tiêu liên quan đến lối sống bền vững
CL

CL1

CÁC NHIỆM VỤ/MỤC
TIÊU CHÍNH LIÊN
QUAN ĐẾN SẢN
XUẤT VÀ TIÊU DÙNG
BỀN VỮNG
Mục tiêu 3: Xanh hóa
lối sống và tiêu dùng
bền vững

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: CÁC
CHƯƠNG TRÌNH, HOẠT ĐỘNG
VÀ DỰ ÁN CÓ LIÊN QUAN

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện
các tiêu chí về thành phố xanh.
Đã thiết lập 36 chỉ tiêu để đạt
được 3 mục tiêu chính: (i) giảm
Nhiệm vụ 4: Thực
phát thải khí nhà kính; (ii) bảo
hiện xanh hóa lối
đảm khả năng chống chịu với
sống và tiêu dùng
biến đổi khí hậu; và (iii) sử
bền vững bao gồm (i)
dụng hợp lý, hiệu quả các
phát triển các thành
nguồn tài nguyên thiên nhiên
phố xanh và bền
vững: 4 hoạt động;
Số lượng các thành phố xanh
và (ii) thúc đẩy các
đang tăng lên, ví dụ Ecopark và
lối sống xanh: 3 hoạt Gamuda Gardens Hà Nội; Phú
động
Mỹ Hưng, Vạn Phúc, Riverside
City, Cladon City TP. HCM.

GHI CHÚ

Tăng số lượng các công trình xanh
tại các thành phố xanh
Đẩy mạnh chương trình truyền
thông thông tin cho người tiêu
dùng ví dụ thay đổi hành vi; kéo
dài tuổi thọ sản phẩm; thông tin
về tính bền vững của sản phẩm; và
tuyên truyền về tác động xã hội.

Thực hiện chương trình nâng
cao nhận thức để thúc đẩy các
lối sống xanh
Tòa nhà xanh; nhãn xanh, nhãn
năng lượng, các loại nhãn khác
(xem I.3.5)
CL2

Bao gồm trong phát
triển vùng nông thôn
mới

Các hoạt động nông thôn mới
tập trung vào việc cung cấp cơ
sở hạ tầng đầy đủ và nâng cao
chất lượng đời sống ở vùng
nông thôn.

Cần thúc đẩy giá trị của lối sống
truyền thống trong sự hài hòa với
thiên nhiên
Lối sống bền vững cần phù hợp
với đời sống nông thôn, ví dụ nông
nghiệp hữu cơ, tận dụng tối đa các
loài sinh vật, thực vật (Furukawa
và Suto, 2019)

CL3

mục tiêu phát triển
bền vững 12.1; mục
tiêu phát triển bền
vững 4.7 và mục tiêu
phát triển bền vững
8.4

Xem I.3.5

Xem xét lồng ghép công nghệ tự
nhiên vào các lối sống bền vững

CL4

Bao gồm một trong
nhiều giải pháp toàn
diện: phổ biến, vận
động lối sống thân

Xem I.3.5

Cần đẩy mạnh thông điệp “suy
thoái môi trường và chúng ta cần
thay đổi lối sống”
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thiện với môi
trường, tiêu dùng
bền vững, nâng cao
nhận thức về bảo vệ
môi trường và vệ
sinh môi trường
CL5

Thay đổi hành vi và
lối sống của cộng
đồng theo hướng
chống chịu với biến
đổi khí hậu và giảm
phát thải khí nhà
kính.

Không có dữ liệu

Xây dựng các mô hình về chống
chịu với biến đổi khí hậu và tuyên
truyền, phổ biến các thông lệ tốt
nhất

CL6

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

2.3.10 Quản lý chất thải
Bảng 22: Tiến độ triển khai các nhiệm vụ/mục tiêu liên quan đến quản lý chất thải
CL

CL1

CÁC NHIỆM VỤ/MỤC
TIÊU CHÍNH LIÊN QUAN
ĐẾN SẢN XUẤT VÀ TIÊU
DÙNG BỀN VỮNG
Nhiệm vụ mục tiêu 2;
xanh hóa sản xuất:
nhiệm vụ chủ yếu 4

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: CÁC CHƯƠNG
TRÌNH, HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CÓ
LIÊN QUAN

GHI CHÚ

Thể chế hóa khung chính sách và
pháp lý ví dụ (i) chiến lược về quản
lý tổng hợp chất thải rắn đến năm
2025, tầm nhìn đến năm 2050; (ii)
chương trình đầu tư về xử lý chất
thải rắn giai đoạn 2011-2020; (iii)
danh mục đầu tư xanh do Ngân hàng
nhà nước Việt Nam đề xuất; (iv) cơ
chế hỗ trợ để xây dựng nhà máy
phát điện từ chất thải rắn (Quyết
định số 31.2014/QĐ-TTg và Thông
tư số 32/2015/TT-BTC)

Không có báo cáo tiến độ
từ các bộ, thành phố, tỉnh
Thiếu chính sách để thúc
đẩy 3R
Cần chú trọng phát triển
công nghiệp tái chế quy
mô lớn
Thiếu chương trình mở
rộng trách nhiệm nhà sản
xuất

Trong phần (ii) đến nay có 54 trên 63
tỉnh, thành phố đã xây dựng và phê
duyệt các kế hoạch quản lý chất thải
rắn, trong đó 09 tỉnh, thành phố
đang trong quá trình thực hiện: Đà
Nẵng, TP. HCM, Bắc Ninh, Gia Lai,
Hải Dương, Lai Châu, Nam Định,
Vĩnh Long, Yên Bái (Học viện Cán bộ
quản lý xây dựng và đô thị, 2015); và
sản xuất khí sinh học từ hoạt động
chăn nuôi (Bình Thuận)
Trong phần (iii): quản lý rác thải bền
vững bao gồm chất thải rắn sinh
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hoạt, chất thải rắn công nghiệp, và
nước thải
Tái chế rác thải tại các khu công
nghiệp sinh thái, tái chế rác thải sinh
hoạt tại các làng nghề thủ công
chiếm 15-20% tổng lượng chất thải
rắn sinh hoạt
Dự án JICA “Nâng cao năng lực để
quản lý tổng hợp chất thải rắn” và
chương trình liên quan do Bộ Xây
dựng chủ trì. Ví dụ, Hải Phòng (chất
thải rắn để ủ phân compost); Cần
Thơ, Thanh Hóa (chất thải rắn để
phát điện); TP. HCM, Đà Nẵng (phân
loại rác tại nguồn) (Bộ Tài nguyên Môi trường, 2019b)
CL2

Trong phần chỉ số (các
mục tiêu cụ thể 2.3) về
tỉ lệ rác thải nguy hại
được xử lý (85%) đến
năm 2020, bao gồm rác
thải y tế (95-100%)

Rác thải nguy hại được xử lý
khoảng 75%, rác thải công nghiệp
khoảng 90% (số liệu Bộ Tài nguyên Môi trường, tháng 05/2019); rác
thải y tế nguy hại được xử lý
khoảng 90% (số liệu Bộ Y tế, 2015)

Thiếu các chương trình
thúc đẩy 3R

CL3

Các nội dung có liên
quan đến rác thải bao
gồm mục tiêu phát triển
bền vững 8.4; 11.6; 12.1
– 12.5

Năm 2016, 64,2% các khu công
nghiệp đạt tiêu chuẩn xử lý chất
thải rắn và nước thải và 54% các
bệnh viện có hệ thống xử lý nước
thải. Đến năm 2017, 41 nhà máy xử
lý nước thải tập trung đi vào vận
hành với tổng công suất thiết kế
950.000 m3 /ngày đêm. Tỉ lệ nước
thải được thu gom và xử lý là 12%
và 50 nhà máy xử lý nước thải đang
được thiết kế hoặc xây dựng với
tổng công suất thiết kế là 2,2 triệu
m3 /ngày. Trong 781 đô thị và
thành phố, chỉ 44 đô thị, thành phố
có cơ sở xử lý nước thải đạt tiêu
chuẩn (tương đương 5,63% trong
năm 2016) (Chính phủ Việt Nam,
2018).

Không có văn bản pháp
luật cụ thể về quản lý và
kiểm soát rác thải biển.

Giải pháp 4: Tăng cường
xã hội hóa các dịch vụ
bảo vệ môi trường

Quyết định số 1570/QĐ-TTg/2016
đã được ban hành như là một khung
chính sách để phát triển các dịch vụ
môi trường. Quyết định này quy
định đến năm 2020 (i) giá và phí dịch
vụ môi trường sẽ được căn cứ trên
cơ chế thị trường và nguyên
tắc“người gây ô nhiễm phải trả

Việc thực hiện Quyết định
1570 vẫn còn hạn chế

CL4

Đến năm 2020 (i) tỉ lệ
thu gom chất thải rắn
cho các thành phố, đô
thị là 95%, nông thôn là

Không có báo cáo nguồn
sơ cấp về tình hình thực
hiện CL3.

Không có số liệu về chất
thải từ nông thôn
Không có số liệu cơ sở về
túi nilon trong năm 2010
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85%; (ii) tỉ lệ chất thải
rắn thu gom để tái sử
dụng, tái chế và thu hồi
năng lượng là 85% (iii) tỉ
lệ rác thải nguy hại
được xử lý là 85%; (iv) tỉ
lệ sản xuất và tiêu dùng
túi nilon khó phân hủy
giảm 30% so với năm
2010; (v) tỉ lệ rác thải y
tế nguy hại được xử lý là
100%; và (vi) tỉ lệ bãi
chôn lấp hợp vệ sinh là
100%.
CL5

CL6

Về giảm phát thải khí
nhà kính: đồng phát
điện rác thải công
nghiệp; phát điện khí
sinh học từ rác thải
nông nghiệp; thu hồi
năng lượng từ đốt rác
(chất thải rắn); 90% chất
thải rắn đô thị được thu
gom, 85% trong đó
được xử lý và thu hồi
năng lượng.
Chỉ tiêu: 50% các doanh
nghiệp áp dụng sản xuất
sạch hơn; 8-13% tiết
kiệm năng lượng và 13%
tiết kiệm năng lượng/
đơn vị sản phẩm đối với
các doanh nghiệp áp
dụng sản xuất sạch hơn

tiền”; (ii) trợ cấp của nhà nước cho Không có hoạt động về
các dịch vụ môi trường công sẽ được chất thải xây dựng
loại bỏ; và (iii) cạnh tranh công bằng
sẽ được bảo đảm giữa các đơn vị
cung ứng dịch vụ.
Số liệu Bộ Tài nguyên - Môi trường
(tháng 05/2019): tỉ lệ rác thải đô thị
được thu gom và xử lý: 86% trong
đó 70% được chôn lấp; rác thải
nguy hại được xử lý, khoảng 75%,
rác thải công nghiệp được xử lý
khoảng 90%, rác thải y tế nguy hại
được xử lý khoảng 90% (số liệu Bộ
Y tế, 2015)
Không có số liệu

Thiếu chính sách hỗ trợ để
thúc đẩy 3R
Bộ Tài nguyên - Môi
trường đã yêu cầu gửi báo
cáo tiến độ về tình hình
thực hiện CL5 trong tháng
09/2019 (Bộ Tài nguyên Môi trường, 2019a)

2015: 32% trong tổng số 9.000
doanh nghiệp được khảo sát áp
dụng sản xuất sạch hơn; 34% doanh
nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn có
mức 5% tiết kiệm năng lượng/đơn vị
sản phẩm

Thiếu hướng dẫn cập nhật
về sản xuất sạch hơn cho
các ngành công nghiệp cụ
thể

2.4 Kiến nghị về các chương trình và hoạt động trong Chương trình Hành động
Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững (2019-2030)


Các chính sách về sản xuất và tiêu dùng bền vững: Theo các đánh giá phía trên cho thấy Việt Nam
có nhiều chính sách liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững, nhưng vẫn còn các khoảng
trống. Một số lĩnh vực chính sách then chốt có thể được củng cố, tăng cường như: mở rộng trách
nhiệm nhà sản xuất (EPR), thúc đẩy 3R, và nền kinh tế tuần hoàn, tái chế chất thải trong ngành
xây dựng, tiêu dùng bền vững và lối sống có trách nhiệm với môi trường, thiết kế vì môi trường
(ví dụ ngành may mặc thời trang) và đánh giá vòng đời trong sản xuất sạch hơn.
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Quản lý tài nguyên bền vững: Tất cả các ngành cần xem chất thải như một nguồn tài nguyên. Một
số chỉ số được kiến nghị gồm: (i) mức độ tiêu thụ tài nguyên (trên đầu người) và (ii) lượng chất
thải rắn phát trên trên một đầu người và tỉ lệ chất thải rắn được phân loại và tái chế, tỉ lệ chất
thải được sử dụng để thu hồi năng lượng. Cần có một phương pháp tiếp cận toàn diện về quản lý
tài nguyên dựa trên phương pháp đánh giá vòng đời (ví dụ áp dụng nền kinh tế tuần hoàn và số
liệu về tỉ lệ năng lượng tái tạo trong tổng mức năng lượng được thương mại hóa).



Thiết kế vì môi trường: Công nghệ dựa trên tự nhiên và quy hoạch khu sinh thái có thể được xem
là một phần của sản xuất xanh và cần được nhân rộng sang các ngành khác như ngành may mặc
thời trang, đặc biệt là về tái sử dụng và tái chế rác thải. Các giải pháp bền vững về sinh thái là cần
thiết, giúp giảm thiểu chất thải trong suốt vòng đời sản phẩm. Thiết kế vì môi trường cũng phải
xem xét khả năng sửa chữa, thay đổi mục đích sử dụng khi kết thúc tuổi đời sản phẩm, thay vì trở
thành rác thải mang ra bãi chôn lấp.



Sản xuất sạch hơn và hiệu quả tài nguyên: Việt Nam thiếu phương pháp đánh giá vòng đời trong
các chương trình sản xuất sạch hơn trước đó và điều này cần được khắc phục trong các hướng
dẫn cập nhật về sản xuất sạch hơn. Cần tiếp tục nâng cao năng lực cho các cán bộ đầu mối về sản
xuất sạch hơn. Để nâng cao chất lượng hướng dẫn doanh nghiệp về áp dụng sản xuất sạch hơn,
theo đó tăng cường tiết kiệm nguyên liệu thô và nhiên liệu cho các doanh nghiệp công nghiệp,
trong thời gian tới, tăng cường đào tạo tại chỗ cho các cán bộ của Sở Công thương, đặc biệt là
cán bộ đầu mối về sản xuất sạch hơn tại địa phương, cũng như là tạo điều kiện để các cán bộ này
tích lũy thêm kinh nghiệm về hướng dẫn sản xuất sạch hơn, để mà họ có thể thực hiện đánh giá
nhanh và đánh giá chi tiết, thực hiện mô hình sản xuất sạch hơn. Ngoài ra, cần tăng cường sản
xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo Tổng Cục thống kê, trong năm 2017, đã có
gần 517.900 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 98,1%.
Trong đó, nhiều doanh nghiệp có quy mô rất nhỏ (chiếm 60%, 2015) với số vốn hạn chế và điều
kiện công nghệ rất lạc hậu. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đến 40% tổng mức tiêu thụ năng
lượng trong ngành công nghiệp. Tiềm năng bảo tồn năng lượng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ
là to lớn (ví dụ tiết kiệm năng lượng tại các nhà máy gạch và gốm sứ là 30-70%, các doanh nghiệp
chế biến hải sản là 10-60%). Tuy nhiên, các chính sách địa phương để thúc đẩy sử dụng năng
lượng, vật liệu tiết kiệm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến nay vẫn chưa thực sự hiệu quả.



Các hệ thống phân phối và vận tải bền vững: Việt Nam cần nâng cao chất lượng vận tải hành
khách công cộng bằng xe buýt, đặc biệt là tại các thành phố lớn, xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá
chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt với sự tham gia của hành khách để xác
định các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Cũng kiến nghị nên mở rộng phạm vi bao
phủ của mạng lưới vận tải công cộng không chỉ tập trung ở các trung tâm đô thị mà còn ở các
vùng ngoại ô để người dân trong vùng có thể tiếp cận xe buýt. Ngoài ra, cần có một chiến dịch
truyền thông thông tin để nâng cao nhận thức cộng đồng về các lợi ích của vận tải hành khách
công cộng và cải thiện độ an toàn của loại hình vận tải này. Về hệ thống phân phối, cần nâng cao
hiệu quả về sử dụng nhiên liệu, thời điểm để tránh tắc nghẽn giao thông, và tuổi thọ của thiết bị
đường sắt. Vận tải đông lạnh và phòng lạnh gắn với các trung tâm hậu cần cần được nâng cấp để
đạt hiệu quả về năng lượng.



Dán nhãn sinh thái: Hiện nay, Việt Nam cần nâng cao hiệu quả trong chứng nhận nhãn sinh thái
cho ngành dịch vụ (ví dụ du lịch sinh thái) và sửa đổi khung pháp lý để thúc đẩy mua sắm công
xanh nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia sản xuất sản phẩm xanh. Nếu các sản phẩm đã
được chứng nhận không thường xuyên có trên thị trường, thì khó có thể thuyết phục người tiêu
dụng chọn mua các sản phẩm dán nhãn sinh thái.
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Thông tin người tiêu dùng: Có thể nhận ra điểm yếu trong phương pháp tiếp cận về sản xuất và
tiêu dùng bền vững của Việt Nam đó là việc thiếu quan tâm đến tiêu dùng bền vững. Người tiêu
dùng cần phải được tiếp cận thông tin đáng tin cậy về lợi ích của tiêu dùng bền vững, so sánh các
sản phẩm khác nhau, và mua sắm các sản phẩm nội địa được sản xuất bền vững sẽ không chỉ có
lợi cho đơn vị cung ứng trong nước mà còn cho toàn bộ nền kinh tế. Các chương trình thông tin
người tiêu dùng cần được thực hiện ở mọi cấp độ, bắt đầu từ học sinh, các em cần hình thành
thói quen bền vững trong cuộc sống, cũng như là mang các thông điệp sản xuất và tiêu dùng bền
vững về gia đình mình.



Mua sắm công xanh: Trong khung chính sách của Việt Nam, cần sửa đổi Điều 44, Luật Bảo vệ môi
trường 2014 và Điều 47 Nghị định 19/2015 / NĐ-CP, theo đó sửa đổi cụm từ "có trách nhiệm ưu
tiên sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường, được chứng nhận nhãn sinh thái
theo các quy định của pháp luật" thành cụm từ "có trách nhiệm sử dụng các sản phẩm và dịch vụ
thân thiện với môi trường, được chứng nhận nhãn sinh thái theo quy định của pháp luật”. Bổ
sung các tiêu chí lựa chọn dự án trong Luật Đầu tư công, để các dự án đầu tư mà cần phải có kế
hoạch mua sắm hàng hóa buộc phải mua hàng hóa và dịch vụ có dãn nhãn năng lượng và dán
nhãn sinh thái. Các tiêu chí yêu cầu hàng hóa mua sắm công phải dán nhãn năng lượng và nhãn
sinh thái cần được đưa vào trong phần lựa chọn nhà thầu trong Luật Đấu thầu 2013, và các văn
bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu như Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP hướng dẫn thi hành
Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Về Nghị định số 84/2015 / NĐ-CP về giám sát và đánh giá
đầu tư, cần bổ sung thêm các yêu cầu về giám sát nhà thầu thực hiện các cam kết xanh trong quá
trình thực hiện mua sắm. Trong khi có thể khó để đưa các quy định mua sắm công đối với các sản
phẩm thân thiện với môi trường vào hệ thống pháp lý hiện hành (nghĩa là Luật Đấu thầu và Nghị
định về thi hành Luật Đấu thầu), đề xuất rằng nên ban hành một thông tư riêng của Bộ Tài chính
theo Luật Đấu thầu. Khi triển khai thực hiện, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư phải chủ động
và phối hợp với các bộ, cơ quan khác để ban hành các quy định về thúc đẩy mua sắm công xanh.
Khung pháp lý phải xác định rõ các mục tiêu của mua sắm công xanh, các bước triển khai thực
hiện, các sản phẩm được ưu tiên trong mua sắm công xanh, các ưu đãi và chế tài xử phạt khi vi
phạm và không tuân thủ các quy định về mua sắm công xanh.



Lối sống bền vững: Cần chú ý hơn nữa vào việc nâng cao kiến thức của người tiêu dùng về tiêu
dùng bền vững. Thông tin lối sống bền vững phải được đẩy mạnh thông qua các chiến dịch về
thay đổi hành vi, kéo dài tuổi thọ sản phẩm, thông tin về tính bền vững sản xuất, và tuyên truyền
về tác động xã hội. Một số lĩnh vực cụ thể là tăng số lượng các công trình xanh tại các thành phố
xanh, thúc đẩy giá trị của lối sống truyền thống trong sự hài hòa với thiên nhiên, cuộc sống nông
thôn bền vững thông qua nông nghiệp hữu cơ, và lồng ghép các giải pháp dựa trên tự nhiên vào
trong lối sống bền vững.



Quản lý chất thải và nền kinh tế tuần hoàn: Hiện đã có nhiều tiến bộ trong hoạt động quản lý
chất thải; tuy nhiên, vẫn cần thiết phải củng cố và kiện toàn các chính sách nhằm thúc đẩy 3R, tạo
ra các giá trị kinh tế trong ngành công nghiệp tái chế, thúc đẩy chương trình toàn diện về mở rộng
trách nhiệm nhà sản xuất, tăng cường quản lý và kiểm soát rác đại dương và chất thải từ hoạt
động xây dựng, và cập nhật các hướng dẫn về sản xuất sạch hơn cho các ngành công nghiệp cụ
thể.



Các chiến dịch truyền thông thông tin: Các chiến dịch tiếp thị xanh phải là một phần trong xanh
hóa chuỗi cung ứng và lối sống bền vững trong sản xuất và tiêu dùng bền vững. Các chiến dịch
tăng cường truyền thông thông tin có thể được tích hợp vào trong ngành du lịch – nhà hàng –
khách sạn để thúc đẩy du lịch sinh thái tại các điểm du lịch văn hóa và di tích.
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Công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu: Cần xây dựng các thông tin cơ bản về: tỉ lệ các doanh nghiệp
công nghiệp hiểu về sản xuất sạch hơn; tỉ lệ các doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; tỉ lệ các
doanh nghiệp vừa và nhỏ có một phòng ban chuyên trách về sản xuất sạch hơn; giảm mức năng
lượng và nhiên liệu trên mỗi đơn vị sản phẩm. Hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông tiên
tiến cần được đưa vào áp dụng trong tất cả các khâu của chuỗi cung ứng, đặc biệt là tại điểm tiêu
thụ, giúp người tiêu dùng nắm được thông tin chi tiết về các sản phẩm thân thiện với môi trường.



Khoa học và công nghệ trong sản xuất và tiêu dùng bền vững: Việt Nam có đủ năng lực về mặt
khoa học và công nghệ tiên tiến, để có thể áp dụng trong sản xuất và tiêu dùng bền vững, đặc biệt
là trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, khoa học vật liệu, nông nghiệp, và sản xuất – chế tạo.
Tuy nhiên, cần có thêm các chính sách ưu đãi bổ sung để giúp các nghiên cứu viên trong trường
đại học có thể liên kết với khu vực tư nhân, và cùng hợp tác để giúp đưa ra các giải pháp sản xuất
bền vững, hiệu quả năng lượng, và hoàn thiện các hệ thống quản lý chất thải.



Tài chính bền vững cho sản xuất và tiêu dùng bền vững: Các đề xuất thay đổi đưa ra phía trên sẽ
không thể được triển khai nếu không có nguồn tài chính. Do vậy, cần khẩn trương rà soát và đánh
giá lại các khoản chi tiêu của nhà nước và tư nhân về sản xuất và tiêu dùng bền vững để có thể
xác định và khắc phục được các khoảng trống và yếu kém còn đang tồn đọng. Cần xác định tài
chính từ tất cả các nguồn đang đầu tư cho các dự án gây hại cho môi trường và thuyết phục các
nguồn này định hướng lại để đầu tư theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.
Nguồn kinh phí dự phòng như Quỹ Môi trường cần được mở rộng trong các ngân sách trung ương
và địa phương. Đối với các công ty, tài chính bền vững cần vượt ra khỏi trách nhiệm xã hội của
doanh nghiệp và được tích hợp đầy đủ vào các mô hình kinh doanh tương ứng. Sự liên kết giữa
các công ty đang tìm kiếm nguồn kinh phí có liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững và
ngành ngân hàng thương mại cần được cải thiện thông qua việc tăng cường các hệ thống truyền
thông thông tin và chiến lược nâng cao nhận thức.



Hợp tác quốc tế: Là một đối tác thương mại lớn trên thị trường toàn cầu, Việt Nam đang có vị trí
thuận lợi để thu hút đầu tư quốc tế cho các chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững của
mình. Tuy nhiên, cần chú trọng đến việc bảo đảm rằng các công ty cung cấp các sản phẩm xuất
khẩu thân thiện với môi trường nhận thức đầy đủ về các giới hạn nhập khẩu tại các thị trường
chủ chốt của mình. Đối với các đơn vị nhập khẩu, Chính phủ có thể thúc đẩy sự tiếp cận nguồn
thông tin về các nhà cung ứng đáng tin cậy đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường và
thông qua các hiệp định thương mại tự do với các nước có cùng chí hướng.
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3. CÁC XU HƯỚNG VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG
Sản xuất và tiêu dùng bền vững được xem như một phương pháp tiếp cận thực tế và có hệ thống đối
với các vấn đề liên quan đến bền vững trong bối cảnh toàn cầu. sản xuất và tiêu dùng bền vững được
bắt đầu từ những năm 1970 như một giải pháp “cuối đường ống” để giúp khắc phục các tác động của
quá trình công nghiệp hóa đối với môi trường và xã hội, và được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Liên hợp
quốc lần thứ nhất về Môi trường con người năm 1972 (Akenji và cộng sự, 2017). Dần dần, sản xuất và
tiêu dùng bền vững phát triển theo hướng một phương pháp tiếp cận sản xuất sạch hơn trong quá
trình quy hoạch chính sách những năm 1980 để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên và
giảm thiểu rác thải, giảm các tác động ô nhiễm trong ngành sản xuất – chế tạo. Trong những năm 1990,
sản xuất và tiêu dùng bền vững dịch chuyển theo hướng một phương pháp tiếp cận có hệ thống hơn
về hiệu quả sinh thái thông qua phương pháp tiếp cận vòng đời để phân tích các tác động của sản
phẩm và dịch vụ thông qua sự tham gia của tất cả các bên hữu quan và trong tất cả các giai đoạn của
sản xuất và tiêu dùng. Ngoài ra, khái niệm sản xuất và tiêu dùng bền vững được đưa ra gần đây còn
xem xét việc lồng ghép môi trường và phát triển để giải quyết thách thức kép của cuộc khủng hoảng
môi trường gây ra do nền văn minh hiện đại và cải thiện đời sống, phúc lợi của người dân ở các nước
có thu nhập thấp. sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng được đề cập và là chủ đề của các cuộc thảo
luận liên quan đến các lộ trình phát triển đất nước, nhằm giúp mở rộng đối thoại về các phương án
lựa chọn khác nhau tại nhiều quốc gia (Akenji và cộng sự, 2017). Do vậy, tại các quốc gia khác nhau,
khuôn khổ, nhu cầu, lĩnh vực ưu tiên và phương thức để đạt được sản xuất và tiêu dùng bền vững
hoặc phát triển bền vững là không giống nhau.
Khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã nhấn mạnh sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua các
chương trình như Khung 10 năm về sản xuất và tiêu dùng bền vững, Hội nghị bàn tròn châu Á – Thái
Bình Dương về sản xuất và tiêu dùng bền vững, và Lộ trình châu Á – Thái Bình Dương về sản xuất và
tiêu dùng bền vững (2017-2018), v.v… Liên minh châu Âu đã có một kế hoạch hành động về sản xuất
và tiêu dùng bền vững từ năm 2008 và một Lộ trình hướng tới một châu Âu hiệu quả về tài nguyên từ
năm 2011. Các diễn đàn này là nguồn thông tin toàn diện về các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền
vững trong khu vực và quốc tế.

3.1. Trung Quốc
Nền kinh tế tuần hoàn là một khái niệm then chốt do Trung Quốc giới thiệu để giúp tăng cường sản
xuất và tiêu dùng bền vững. Sự phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Trung Quốc đã trải qua 04 giai đoạn
(Li và Lin, 2016). Trước năm 1992, trọng tâm là về sử dụng toàn diện các nguồn khí thải, nước thải và
chất thải rắn. Giai đoạn 02 1991-2002, phương pháp tiếp cận này tập trung vào sản xuất sạch hơn và
dịch chuyển theo hướng các nguồn phòng chống. Giai đoạn 03 2002-2008 đánh dấu giai đoạn thí điểm
nền kinh tế tuần hoàn tại các thành phố và tỉnh được chọn. Từ năm 2009 đến nay, các dự án thí điểm
này đã được nhân rộng và phát triển nhanh hơn. Trung Quốc đã giới thiệu Luật Thúc đẩy nền kinh tế
tuần hoàn vào năm 2009, rồi sau đó là Chiến lược phát triển và Kế hoạch hành động cho nền kinh tế
tuần hoàn của Hội đồng Nhà nước năm 2013. Kế hoạch hành động tập trung vào các ngành công
nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Các chỉ số then chốt là tăng tỉ lệ sản lượng các tài nguyên chính bao
gồm 03 nguồn năng lượng, 09 nguồn khoáng sản, và gỗ và công nghiệp ngũ cốc lên 15% và mở rộng
tổng sản lương công nghiệp trong nền kinh tế tuần hoàn lên 1,8 nghìn tỷ Nhân dân tệ như đề ra trong
Kế hoạch 05 năm lần thứ 12 (2011-2015) (Hội đồng nhà nước Trung Quốc, 2013). Ngoài các công cụ
sản xuất, Trung Quốc cũng giới thiệu chương trình thí điểm “Thành phố không rác” trong năm 2019
để tạo ra một mô hình phát triển đô thị giảm thiểu rác thải trong toàn bộ vòng đời. Dưới sự chỉ đạo
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của Bộ Sinh thái và Môi trường, trong 02 năm tới, Trung Quốc sẽ xây dựng các chỉ số và cơ chế quản lý
toàn diện và các tiêu chuẩn cho các dự án thí điểm.
Kinh nghiệm từ Trung Quốc về nền kinh tế tuần hoàn nhấn mạnh rằng đây là các biện pháp bắt buộc
thông qua sự thực thi pháp luật trong đó các quy định và chỉ số chi tiết được xác định. Nền kinh tế
tuần hoàn kết hợp các phương pháp tiếp cận từ trên xuống và kiến thức từ các tài năng trong nước và
kinh nghiệm nước ngoài (Zhu và cộng sự, 2018). Trong thực tiễn, Trung Quốc áp dụng một phạm vi
rộng lớn khi sử dụng nền kinh tế tuần hoàn như một khái niệm then chốt để chuyển đổi nền kinh tế
và xã hội bên ngoài sự quản lý tài nguyên nhằm lồng ghép vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
(McDowall và cộng sự, 2017). Ngoài ra, Trung Quốc đã xác định các chỉ tiêu và lĩnh vực hành động cụ
thể theo ngành trong kế hoạch hành động. Trung Quốc tận dụng sự tập trung các cơ sở sản xuất như
khu công nghiệp, để tạo ra sự cộng sinh công nghiệp và sử dụng sự tập trung sản xuất để thúc đẩy hợp
tác công nghiệp và liên công ty và hiệu quả tài nguyên. Trung Quốc đã sử dụng hiệu quả các dự án thí
điểm ở cấp chính quyền địa phương để thử nghiệm các phương pháp mới nhằm xác định các thông lệ
tốt nhất trước khi nhân rộng từ các thành phố đến từng công ty và các khu vực khác trên cả nước.

3.2. Đức
Khung sản xuất và tiêu dùng bền vững chủ yếu của Đức nhấn mạnh hiệu quả tài nguyên từ phía sản
xuất. Đức đã giới thiệu Luật Quản lý chu trình khép kín 1996 để nâng cao hiệu quả tài nguyên thông
qua quản lý và phòng ngừa rác thải. Khung rộng lớn hơn là Kế hoạch Hành động Quốc gia về phát triển
bền vững, quy định các biện pháp cho ngành dệt may, tái chế giấy và xe cộ với các chỉ tiêu đến năm
2020. Chương trình Hiệu quả tài nguyên Đức II – Chương trình về sử dụng bền vững và bảo tồn các
nguồn tài nguyên thiên nhiên (Tiến độ) thúc đẩy sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên
(Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân Liên bang, 2016). Các chỉ tiêu chủ
yếu bao gồm (i) nhân đôi hiệu suất nguyên liệu thô đầu vào đến năm 2020 so với năm 1994; (ii) tăng
tỉ lệ tái chế chất thải rắn đô thị lên hơn 65% từ năm 2020; (iii) tăng tỉ lệ thu gom rác thải điện, điện tử
lên 65% từ năm 2019; và (iv) đến năm 2020 tăng 50% số lượng rác thải hữu cơ được thu gom riêng và
tái chế, thu hồi đạt chất lượng cao so với năm 2010. Về các công cụ thúc đẩy mua sắm bền vững theo
lĩnh vực cụ thể, Trung tâm thẩm quyền về Mua sắm bền vững làm việc về các tiêu chí từ các khía cạnh
môi trường, kinh tế và xã hội trong mua sắm công. Để tăng cường đổi mới, cải tiến các doanh nghiệp,
đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn
hạt nhân Liên bang và Hiệp Hội Kỹ sư Đức (VDI) đã thành lập Trung tâm Hiệp hội kỹ sư Đức về Hiệu
quả tài nguyên (VDIZRE) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ về tăng cường hiệu quả tài nguyên,
thông qua chuyển giao kiến thức. Ở cấp độ quốc gia, Đức và Anh quốc đã xây dựng một mạng lưới với
các quốc gia đối tác để tạo ra sự cộng sinh công nghiệp thông qua chia sẻ tài nguyên và dịch vụ để tăng
cường đổi mới sinh thái. Về các chiến lược nhựa, theo mở rộng trách nhiệm nhà sản xuất (EPR), các
nhà sản xuất nhựa trực tiếp và gián tiếp thu gom, xử lý hoặc tiêu hủy rác thải. Cũng áp dụng một
chương trình hoàn trả lại đối với vỏ đồ uống bằng thủy tinh và kim loại và chai nhựa PET.
Nâng cao hiệu quả tài nguyên là mục tiêu then chốt trong hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững
ở Đức. Thiết kế chương trình đã áp dụng có hệ thống hiệu quả tài nguyên vào trong phương pháp vòng
đời từ khai thác tài nguyên đến sản xuất, tiêu thụ, và các giai đoạn sau sử dụng. Các chương trình cụ
thể hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ về hiệu quả tài nguyên là quan trọng vì các doanh nghiệp vừa
và nhỏ thường thiếu các tài nguyên, năng lực để áp dụng phương pháp hiệu quả tài nguyên trong quá
trình sản xuất. Đức cũng sử dụng cộng sinh công nghiệp để tăng cường sự tuần hoàn, lưu thông của
tài nguyên, dịch vụ và sản phẩm không chỉ trong nước mà còn với các nước đối tác để tăng cường đổi
mới sinh thái. Về thúc đẩy mua sắm công, việc xây dựng các tiêu chí và lồng ghép các tiêu chí rộng lớn
hơn, bao gồm các tiêu chí về môi trường, xã hội và kinh tế là các hoạt động then chốt.
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3.3. Nhật Bản
Nhật Bản là quốc gia đi tiên phong về sản xuất và tiêu dùng bền vững vì đây là nước nghèo tài nguyên
với một năng lực sản xuất, chế tạo mạnh mẽ, vì vậy quản lý chặt chẽ nguyên liệu là một yêu cầu kinh
tế tổng quát, bao trùm (Chính phủ Nhật Bản, 2017). Khái niệm then chốt về sản xuất và tiêu dùng bền
vững tại Nhật Bản được căn cứ trên một xã hội với chu kỳ nguyên liệu bền vững để giảm sử dụng các
nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm tối đa tải trọng môi trường (Aoki-Suzuki, Kato và Miyazawa,
2019). Nhật Bản đã thực hiện Kế hoạch cơ bản về thiết lập một xã hội có chu kỳ nguyên liệu bền vững
từ năm 2003 dựa trên Luật cơ bản về thiết lập một xã hội có chu kỳ nguyên liệu bền vững. Tháng
06/2018, Nhật Bản đã thông qua Kế hoạch cơ bản lần thứ 4. Các khung pháp lý có liên quan khác bao
gồm Luật Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên để tăng cường mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất.
Nhật Bản cũng giới thiệu Luật về Thúc đẩy mua sắm xanh năm 2001 để yêu cầu các cơ quan chính phủ
mua sắm các sản phẩm thân thiện với môi trường và khuyến khích dán nhãn sinh thái cho khách hàng
để nhận biết các sản phẩm đó (Bộ Môi trường, 2001). Về các vấn đề mới nổi như chất thải rắn và nhựa,
Nhật Bản có Luật về Thúc đẩy tái chế và các hoạt động có liên quan để xử lý nguồn rác thực phẩm từ
năm 2001 (Bộ Môi trường, 2007) và Chiến lược tuần hoàn, tái chế nguồn rác năm 2019 (Bộ Môi trường,
2018). Trong Kế hoạch cơ bản lần 4 về thiết lập một xã hội có chu kỳ nguyên liệu bền vững, có 04 chỉ
số đạt được trong năm 2025 so với mức năm 2000, gần gấp đôi hiệu suất tài nguyên, đạt tỉ lệ tuần
hoàn (đầu vào) 18% và tỉ lệ sử dụng tuần hoàn (đầu ra) 47%, và cắt giảm 77% khối lượng chôn lấp tiêu
hủy (Bộ Môi trường, 2018).
Kế hoạch cơ bản này gắn với các thách thức và cơ hội mới của Nhật Bản hiện nay, như gia tăng tính
không chắc chắn toàn cầu, tiến độ hợp tác quốc tế, suy giảm tính khu vực ở Nhật Bản, xã hội 5.0, sự
trì trệ về kinh tế ở Nhật Bản và giảm dân số với sự già hóa dân số và giảm tỉ lệ sinh. Ngoài ra, Kế hoạch
cơ bản cũng xem xét các vấn đề gần đây ở Nhật Bản, như sự cố nhà máy hạt nhân, thiên tai thường
xuyên xảy ra, thay đổi trong quan điểm của người dân từ giá trị vật chất sang giá trị tinh thần và thiếu
nguồn nhân lực trong quản lý và tái chế rác thải. Kế hoạch cơ bản nhằm giải quyết các khía cạnh tài
nguyên, và các vấn đề rộng lớn hơn trong xã hội. Khi đề ra các chỉ tiêu, việc thu thập dữ liệu cơ sở để
xây dựng các chỉ tiêu phù hợp và giám sát tiến độ thực hiện một cách có hệ thống là yếu tố quyết định
việc đạt được các mục tiêu theo mỗi chương trình. Ngoài ra, do cần có các hành động rộng khắp trong
toàn bộ chuỗi cung ứng, đôi khi liên quan đến nhiều bộ ngành và cơ quan khác nhau, các hoạt động
thông qua sự hợp tác liên bộ, với sự tham gia của nhiều bên hữu quan cùng với chính quyền địa
phương và khu vực doanh nghiệp là chìa khóa để giải quyết toàn diện vấn đề hiệu quả tài nguyên.

3.4. Hàn Quốc
Kế hoạch cơ bản lần 3 về phát triển bền vững (2016-2035) là nỗ lực của Hàn Quốc để lồng ghép các
mục tiêu phát triển bền vững (Chính phủ Hàn Quốc, 2016). Các tài liệu then chốt khác về sản xuất và
tiêu dùng bền vững là Kế hoạch 05 năm lần thứ 02 về Tăng trưởng xanh, Quy hoạch tổng quát lần 04
về năng lượng tái tạo mới, Quy hoạch tổng quát lần 02 về năng lượng, Quy hoạch tổng quát lần thứ
nhất về tuần hoàn tài nguyên, và Kế hoạch trung hạn toàn diện lần 05 về Bảo vệ môi trường. Khung
pháp lý về sản xuất và tiêu dùng bền vững tại Hàn Quốc bao gồm hai luật: Luật Hỗ trợ công nghiệp và
công nghệ môi trường và Luật về Thúc đẩy mua sắm sản phẩm xanh. Luật Hỗ trợ công nghiệp và công
nghệ môi trường là cơ sở pháp lý để thực hiện hỗ trợ trong nghiên cứu và phát triển các công nghệ
môi trường và ngành công nghiệp môi trường. Luật về Thúc đẩy mua sắm sản phẩm xanh được Bộ Môi
trường ban hành năm 2005 để thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm thân thiện với môi trường. Luật này
cũng là nền tảng để triển khai thực hiện mua sắm công xanh, thỏa thuận tự nguyện về mua sắm xanh
và chứng nhận cửa hàng xanh. Các khung chính sách về sản xuất và tiêu dùng bền vững đều là về Tăng
trưởng xanh, năng lượng tái tạo mới, tuần hoàn tài nguyên, bảo vệ môi trường, chương trình công
nghệ tái chế, chương trình hiệu quả tài nguyên, và chương trình thu hồi năng lượng. Tăng trưởng xanh
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là khái niệm then chốt trong thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Hàn Quốc. Chiến lược quốc
gia về Tăng trưởng xanh (2009-2050) nhấn mạnh sự phát triển nền kinh tế xanh. Kế hoạch 05 năm lần
thứ nhất (2009-2013) dự kiến tạo ra 1,6-1,8 triệu việc làm, tăng thị phần sản phẩm công nghệ xanh
toàn cầu từ 2% năm 2009 lên 10% năm 2020, tăng xuất khẩu hàng hóa xanh từ 10% năm 2009 lên 22%
năm 2020, quan hệ đối tác xanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ với doanh nghiệp lớn tăng tử 685
năm 2009 lên 2.900 năm 2020, mở rộng khu phức hợp công nghiệp xanh từ 05 lên 20 năm 2020, và
tăng loại hình hàng hóa có nhãn dấu chân các-bon từ 50 năm 2009 lên 1.000 năm 2020.
Sản xuất và tiêu dùng bền vững đã được thực hiện tại Hàn Quốc với trọng tâm là tạo ra các thị trường
mới cho sản phẩm và dịch vụ xanh. Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển môi trường và đổi mới sinh
thái các sản phẩm đều nhằm đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn môi trường theo sản phẩm do các
nước công nghiệp hóa đi đầu. Trong nhiều trường hợp, các chỉ thị môi trường do EU đi đầu như Hạn
chế các chất nguy hại và Rác thải điện, điện tử là các tiêu chuẩn môi trường chủ yếu cho các doanh
nghiệp Hàn Quốc để tuân theo nhằm gia nhập thị trường châu Âu. Việc thông qua các thông lệ sản
xuất bền vững được xem là một chiến lược cho các doanh nghiệp để tăng năng lực cạnh tranh trên thị
trường quốc tế. Ngoài ra, sự xuất hiện của người tiêu dùng xanh là một nhân tố khác dẫn đến sự thay
đổi các mô hình sản xuất và tiêu dùng thông qua sự thúc đẩy mua sắm công xanh, mua sắm xanh tự
nguyện đối với doanh nghiệp, dán nhãn sinh thái và cung cấp thông tin đáng tin cậy về sản phẩm thân
thiện với môi trường (KEITI, 2014).

3.5. Malaysia
Chiến lược sản xuất và tiêu dùng bền vững chủ chốt của Malaysia được nêu trong Đề án quốc gia về
sản xuất và tiêu dùng bền vững 2016-2030 (Cơ quan Quy hoạch Kinh tế, 2016), “Các lộ trình về sản
xuất và tiêu dùng bền vững ở Malaysia”. Đề án được xây dựng sau nghiên cứu cơ sở về sản xuất và tiêu
dùng bền vững ở Malaysia (Cơ quan Quy hoạch Kinh tế, 2013), trong đó đã xác định các khoảng trống
và công cụ chủ chốt để thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Malaysia. Đề án kết nối 10 điểm
thông qua sản xuất và tiêu dùng bền vững về mua sắm công xanh, các hành động gia đình, thông lệ
doanh nghiệp, hệ thống rác thải tuần hoàn, tòa nhà thông minh về năng lượng, di chuyển với các-bon
thấp, thực phẩm bền vững, du lịch bền vững, truyền thông và giáo dục, và điều phối, giám sát tình
hình triển khai thực hiện. Có một số chỉ tiêu về nâng tỉ lệ mua sắm công xanh lên 20% vào năm 2020,
50% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 trong các nhóm sản phẩm được chọn, và giảm dần biện
pháp chôn lấp vào năm 2030. Ngoài ra, các hoạt động khác bao gồm lồng ghép sản xuất và tiêu dùng
bền vững vào chương trình giáo dục quốc gia, nâng cao tỉ lệ tái chế lên 22% vào năm 2020 từ mức
17,5% năm 2016. Đồng thời, sử dụng Công cụ Bền vững môi trường và Giảm thiểu các-bon Malaysia
để định lượng các tác động về giảm phát thải và bền vững đối với môi trường (Cơ quan Quy hoạch
Kinh tế, 2016).
Sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Malaysia được biết đến như một quốc gia đang dịch chuyển theo
hướng trở thành một nước thu nhập cao trong Kế hoạch lần thứ 11 với sự gia tăng sản xuất và tiêu
dùng. Điều này phù hợp với các chính sách quốc gia hiện có trong Kế hoạch lần thứ 11 và tiến độ quốc
tế về sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua việc sử dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững như một
công cụ để đạt được sự Tăng trưởng xanh của nền kinh tế. Nhằm thúc đẩy các bên liên quan bao gồm
các hộ gia đình và doanh nghiệp, và các ngành kinh tế như du lịch để hiểu về các lợi ích của việc thực
hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững và vận động thực hiện các hành động.

3.6. Thụy Điển
Cung cấp một môi trường sống tốt và tiêu thụ bền vững bằng các chỉ tiêu tham vọng có cơ sở khoa
học là một hợp phần chủ chốt trong sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Thụy Điển. Các mục tiêu môi
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trường chiến lược nêu ra các mục tiêu cụ thể cần đạt được vào năm 2020 bao gồm việc cắt giảm dấu
chân sinh thái của nước này thông qua việc ứng phó với khí hậu và ô nhiễm không khí, bảo tồn tài
nguyên đất và nước, bảo vệ các sinh cảnh nhạy cảm, và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên
nhiên. Năm 2017, Thụy Điển đã giới thiệu một khung chính sách khí hậu mới cho nước này để trung
hòa về các-bon vào năm 2045 và trở thành nước phát thải âm vào giữa thế kỷ nào. Đã thông qua một
Kế hoạch hành động về Môi trường không chất độc hại mỗi ngày giai đoạn 2011–2020 để giảm sự phơi
nhiễm các chất độc hại trong môi trường hàng ngày trong đó trọng tâm là trẻ em. Năm 2016, Thụy
Điển đã giới thiệu một Chiến lược mua sắm quốc gia trong đó bao gồm mua sắm công xanh. Chiến
lược này bao gồm chính phủ trung ương, chính quyền địa phương, các hội đồng quốc gia và doanh
nghiệp nhà nước. Năm 2017, Thụy Điển đã giới thiệu Chiến lược Tiêu dùng bền vững để tăng cường
tính bền vững về môi trường, kinh tế, xã hội trong tiêu dùng, trong đó tập trung vào thực phẩm, vận
tải, và nhà ở trong cuộc sống hàng ngày của người dân (Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ Thụy Điển,
2017). Chiến lược này nhấn mạnh việc nâng cao kiến thức về tiêu dùng sinh thái và giáo dục môi trường,
khuyến khích các hình thức tiêu dùng bền vững thông qua nền kinh tế chia sẻ và dán nhãn sinh thái,
giảm sử dụng tài nguyên thông qua nền kinh tế tuần hoàn và kéo dài tuổi thọ sản phẩm và quản lý rác
thải, tăng cường truyền thông thông tin về các hoạt động của doanh nghiệp, và giảm dần các hóa chất
độc hại trong cuộc sống hàng ngày. Các biện pháp cụ thể khác bao gồm thành lập một Diễn đàn về
Tiêu dùng sinh thái để xây dựng mạng lưới và chia sẻ thông tin, tăng thuế đối với một số hóa chất nguy
hại, và giảm thuế giá trị gia tăng đối với các sản phẩm được chọn như giày dép và quần áo khi sản
phẩm có thể tái chế và sửa chữa được.
Các chính sách sản xuất và tiêu dùng bền vững của Thụy Điển tập trung vào các mục tiêu tham vọng
có cơ sở khoa học để nâng cao môi trường sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Việc nâng cao kiến
thức cho người tiêu dùng về vòng đời sản phẩm có thể khuyến khích việc cung cấp thêm các sản phẩm
này trên thị trường. Cũng có một số ưu đãi đổi mới, cải tiến như giảm thuế khi sửa chữa, sử dụng kinh
tế học hành vi và các kỹ thuật dựa trên sự khuyến khích, và thống kê người tiêu dùng tốt. Về thúc đẩy
sử dụng tài nguyên hiệu quả, các ngành nhựa, thực phẩm và dệt may được lựa chọn với các sáng kiến
đi đầu. Cuối cùng, sự tham gia tích cực và trách nhiệm của doanh nghiệp được nhấn mạnh thông qua
quy tắc báo cáo về tính bền vững để thúc đẩy các vai trò của doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu dùng
bền vững.

3.7. Các quốc gia ASEAN khác
Campuchia đã ban hành các nghị định quan trọng về quản lý chất thải rắn, quỹ môi trường xã hội,
quản lý rác thải điện, điện tử, quản lý túi nilon, và quản lý hệ thống nước thải và xử lý nước thải (Chính
phủ Campuchia, 2019).
Tại Indonesia, phương pháp tiếp cận mục tiêu phát triển bền vững số 12 của được đo lường thông
qua 2 chỉ số chính (i) số lượng doanh nghiệp “chuẩn chỉ” (một chỉ số thực hiện môi trường của doanh
nghiệp) đạt được xếp hạng xanh tối thiểu (nghĩa là trung bình); và (ii) số lượng doanh nghiệp áp dụng
chứng chỉ ISO 14001. Giai đoạn 2002-2016, các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho môi trường
tăng từ 60% năm 2002 lên 85% năm 2016. Số lượng doanh nghiệp được chứng nhận ISO 14001 tăng
từ 1.028 năm 2010 lên 2.197 năm 2017 (Chính phủ Indonesia, 2019).
Phi-líp-pin đang xây dựng Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững để
đánh giá việc áp dụng nền kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh quốc gia (Chính phủ Phi-líp-pin, 2019). Dự
án cao cấp về sản xuất và tiêu dùng bền vững (2015-2018) nhằm giảm phát thải khí nhà kính thông
qua (i) thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững; (ii) xác định và xây dựng các hành động thúc đẩy sản
xuất và tiêu dùng bền vững; (iii) cung cấp các ưu đãi cho sản phẩm “xanh”; và (iv) chuyển đổi sang nền
kinh tế các-bon thấp thông qua các tiêu chuẩn cụ thể và các tiêu chuẩn mua sắm xanh. Phi-líp-pin cũng
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đã thực hiện một chương trình về quản lý chất thải rắn sinh thái thông qua Luật Quản lý chất thải rắn
sinh thái, một kế hoạch quản lý chất thải rắn 10 năm, thành lập các cơ sở thu hồi vật liệu, và một hệ
thống xử lý, tiêu hủy thân thiện với môi trường, chủ yếu được thực hiện ở cấp địa phương.
Ở Thái Lan, 27 cơ quan đã thành lập Tổ đặc trách về mục tiêu phát triển bền vững số 12 thuộc Ban chỉ
đạo về Tài nguyên và Môi trường để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (Chính phủ
Thái Lan, 2017). Tổ đặc trách đã xây dựng Lộ trình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2017-2036,
dựa trên Lộ trình sản xuất và tiêu dùng bền vững trước đó được xây dựng trong khuôn khổ SWITCH
Asia. Một số sáng kiến chủ đạo bao gồm ngành giáo dục, vận tải công cộng, đánh giá và kiểm định chất
lượng hàng hóa thân thiện với môi trường, Chính xanh công nghiệp xanh, dự án Năng lượng sạch –
Thành phố thông minh, mua sắm công xanh, Kế hoạch tổng thể quốc gia về Quản lý rác thải (20162021), và Luật Quản trị Doanh nghiệp lồng ghép phát triển bền vững vào trong khu vực doanh nghiệp.
Singapore nó nhiều nét tương đồng với Nhật Bản vì là một quốc đảo nhỏ với nguồn tài nguyên thiên
nhiên và diện đất hạn chế, và có nền kinh tế sôi động theo hướng sản xuất và xuất khẩu (Chính phủ
Singapore, 2018). Singapore dự định trở thành quốc gia không rác thải, tương tự với việc nước này đã
đóng kín vòng tròn tái chế nước. Triết lý không rác thải này được xây dựng thành Đề án Bền vững
Singapore. Mục đích là tăng tỉ lệ tái chế quốc gia lên 70% vào năm 2030. Một số sáng kiến cụ thể bao
gồm khung quản lý rác thải điện tử bắt buộc đến năm 2021 dựa trên sự mở rộng trách nhiệm nhà sản
xuất, báo cáo doanh nghiệp về kế hoạch giảm bao bì, đóng gói vào năm 2021, các nhà máy phát điện
từ rác thải đô thị, quyên góp thực phẩm không bán được và các cơ sở xử lý rác thải thực phẩm, thu
gom, phân loại rác thải có thể tái chế và rác thải chung trong nhà ở công vụ, chương trình nâng cao
nhận thức 3R, và Thỏa thuận Đóng gói Singapore để giảm đóng gói, bao bì trong chuỗi cung ứng.

3.8. Các ví dụ về sản xuất và tiêu dùng bền vững tại các quốc gia khác
Bảng 23: Các ví dụ về sản xuất và tiêu dùng bền vững tại các quốc gia khác
Úc (Chính phủ Úc, 2018)

Anh Quốc (Chính phủ Vương New Zealand (Chính phủ New
quốc Liên hiệp Anh và Bắc Zealand, 2019)
(1) Hội thảo Úc về Thời trang
Ireland, 2019)
tuần hoàn, tập trung vào các
Tham vọng của New Zealand
thông lệ thời trang có trách (1) Kế hoạch Môi trường 25 là “đi đầu thế giới về bảo vệ
năm và Chiến lược mới về môi trường” và chuyển đổi
nhiệm.
Quản lý Rác thải và Tài nguyên sang nền kinh tế tuần hoàn.
(2) Chương trình Đối tác của Úc
(2018) được thiết kế để “tối đa Theo đó, một số sáng kiến
về Nước, Liên minh về Quản lý
hóa giá trị của tài nguyên sử then chốt về sản xuất và tiêu
nước, và Sáng kiến vì ngành
dụng, giảm thiểu lượng rác thải dùng bền vững đang được
Bông tốt đẹp hơn đang hợp tác
tạo ra, cắt giảm phát thải và thực hiện bao gồm:
về tăng cường quản lý nước
giúp tạo ra một hành tinh xanh
trong toàn chuỗi cung ứng,
(1) Tuyên bố của New Zealand
hơn, sạch hơn, khỏe mạnh
theo đó người tiêu dùng biết
về Bao bì nhựa, trong đó
hơn”.
được quần áo họ đang mặc
doanh nghiệp cam kết 100%
đến từ đâu và được làm ra như (2) Biểu thuế lũy tiến trong bao bì có thể tái chế, tái sử
chôn lấp rác làm giảm 50-60% dụng hoặc có thể phân hủy
thế nào.
lượng rác thải mang ra bãi đến năm 2025.
(3) Các bộ trưởng Môi trường
chôn lấp. Theo Chỉ thị Chôn lấp
Úc, cùng với Tổ chức Thỏa
(2) New Zealand đã cấm các
rác, Anh Quốc sẽ giảm chôn lấp
nước Đóng gói Úc, đã đồng ý
sản phẩm cụ thể có chứa vi
rác thải đô thị có thể phân hủy
làm cho 100% bao bì đóng gói
hạt nhựa và túi nilon dùng
sinh học xuống 35% vào năm
có thể tái chế, tái sử dụng hoặc
một lần, đồng thời xây dựng
2020 so với mức năm 1995.
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có thể phân hủy được vào năm (3) Hiệp ước Nhựa Anh Quốc
2025.
đã tập hợp hơn 80% các nguồn
bao bì đóng gói bằng nhựa trên
(4) Một nhà máy điện rác ở
thị trường Anh Quốc nhằm
Victoria chuyển đổi 33.000 tấn
mục tiêu vào năm 2025 (i) loại
rác thải thực phẩm thành điện
bỏ túi, bao bì sử dụng một lần
năng cấp cho nhà máy xử lý
không cần thiết; (ii) 100% bao
nước thải gần đó, công suất
bì nhựa có thể tái chế, tái sử
thừa được phát lên lưới điện.
dụng hoặc có thể phân hủy; (iii)
(5) Chương trình quốc gia về 70% bao bì nhựa được tái chế
Tái chế máy tính và ti vi đang hoặc phân hủy có hiệu quả; và
nhắm đến 80% rác thải điện tử (iv) 30% hàm lượng được tái
vào năm 2026-2027.
chế bình quân trong tất cả bao
(6) Chiến lược quốc gia về Rác bì đóng gói bằng nhựa.

một Kế hoạch hành động dài
hạn về Nhựa.
(3) Hội đồng Doanh nghiệp
Bền vững của New Zealand có
91 tổ chức thành viên chiếm
29% GDP khu vực tư nhân.
(4) Ngành du lịch đã ban hành
Cam kết Bền vững Du lịch New
Zealand, nhằm hướng tới tất
cả các doanh nghiệp du lịch
đều cam kết bền vững đến
năm 2025.

(5) Kế hoạch Giảm thiểu và
(4) Lộ trình Giảm rác thải thực Quản lý Rác thải Auckland
phẩm đã được giới thiệu nhằm (2018) dự kiến để thành phố
đạt được mục tiêu phát triển lớn nhất của New Zealand
không còn rác thải vào năm
bền vững 12.3.
2040.
(5) Các cam kết của chính phủ
về xanh hóa đã đạt mức giảm
39% lượng phát thải, giảm 87%
lượng rác thải chôn lấp, giảm
một nửa mức tiêu thụ giấy, và
(7) Các sáng kiến tài chính hỗ giảm số chuyến bay nội dịa
trợ thành lập một ngành công xuống 28%.
nghiệp tái chế dầu để tái chế
(6) Kế hoạch hành động về May
286 triệu lít dầu trong giai đoạn
mặc bền vững là một sáng kiến
2016-2017.
tự nguyên, do ngành công
(8) Ở cấp độ quốc tế, Úc là nhà nghiệp đi đầu nhằm giảm thiểu
tài trợ lớn nhất cho Sáng kiến các tác động môi trường của
về Minh bạch các ngành công ngành công nghiệp may mặc.
nghiệp khai khoáng và quỹ ủy
(7) Kế hoạch Anh Quốc về Vận
thác Hỗ trợ chương trình toàn
chuyển rác kiểm soát nghiêm
cầu ngành khai khoáng tại
ngặt hơn rác thải chuyển đi
Ngân hàng thế giới,
tiêu hủy, thường cấm cả xuất
khẩu và nhập khẩu.
thải thực phẩm đang nhằm
giảm một nửa 20 tỉ USD / năm
đối với rác thải thực phẩm vào
năm 2030, thông qua các
phương pháp kinh tế tuần
hoàn và nâng cao nhận thức
người tiêu dùng (ví dụ thông
qua Chiến dịch Yêu thực phẩm,
Ghét rác thải).

3.9. Đề xuất khung sản xuất và tiêu dùng bền vững cho Việt Nam trên cơ sở
kinh nghiệm quốc
Kể từ khi được đưa ra lần đầu tiên vào những năm 1970, sản xuất và tiêu dùng bền vững đã phát triển
từ một giải pháp “cuối đường ống” đến một phương pháp tiếp cận vòng đời trong toàn bộ chuỗi cung
ứng. Ngoài ra, việc áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững trở nên toàn diện hơn khi giải quyết các
vấn đề kinh tế - xã hội cụ thể mà các nước đang đối mặt. Đối với Trung Quốc, nền kinh tế tuần hoàn
trở thành công cụ then chốt để chuyển đổi kinh tế - xã hội nhằm từng bước phát triển dựa trên các
năng lực mà doanh nghiệp đã xây dựng được trong những năm qua. Các khu công nghiệp sinh thái
đóng một vai trò quan trọng để tập trung sản xuất, thúc đẩy cộng sinh công nghiệp trong giai đoạn
triển khai thực hiện. Hiệu quả tài nguyên là một trọng tâm then chốt để Đức nâng cao hiệu quả liên
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tục thông qua phương pháp tiếp cận vòng đời trong thiết kế chương trình. Để nâng cao năng lực cho
các doanh nghiệp vừa và nhỏ về hiệu quả tài nguyên, Đức đã thực hiện hỗ trợ cho mục tiêu cho các
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhật Bản xem việc đạt được một xã hội có chu kỳ nguyên liệu bền vững là
một mục tiêu trong sản xuất và tiêu dùng bền vững và đã xây dựng, giám sát các chỉ số một cách có hệ
thống nhằm đo lường tiến độ thực hiện theo các năm. Ngoài ra, Nhật Bản tổng hợp các thách thức và
cơ hội mới của xã hội Nhật Bản để giải quyết các vấn đề xã hội rộng lớn hơn. Tăng trưởng xanh là trọng
tâm của Hàn Quốc để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của ngành công nghiệp nước này với các
mục tiêu kinh tế cụ thể. Thị phần, xuất khẩu hàng hóa xanh và tạo việc làm là các mục tiêu chính của
Hàn Quốc. Đối với Malaysia, mục đích chính là trở thành một nước thu nhập cao trong Kế hoạch lần
thứ 11. sản xuất và tiêu dùng bền vững trở thành công cụ để kết nối các điểm hành động của các bên
hữu quan khác nhau nhằm đạt được sự Tăng trưởng xanh. Kinh nghiệm của Thụy Điển cho thấy một
môi trường sống tốt cho người dân và tiêu dùng bền vững là các mục tiêu chính với các chỉ tiêu đầy
tham vọng để trở thành trung hòa các-bon vào năm 2045. Các biện pháp cụ thể nhấn mạnh việc nâng
cao kiến thức cho người tiêu dùng và các giải pháp đổi mới, sáng tạo.
Cùng với những thành tựu về kinh tế ở Việt Nam, nhiều thách thức về môi trường và xã hội cũng đã
phát sinh. Lượng phát thải khí CO2 đã tăng gấp đôi từ 4 triệu tấn năm 1980 lên 80 triệu tấn năm 2005
(Ngân hàng Thế giới ở Shahbaz, Haouas và Hoàng, 2019). Một quốc gia đông dân như Việt Nam cũng
đã phải đối mặt với nhiều thách thức, do thiếu đất canh tác và suy thoái môi trường, bên cạnh sự tăng
trưởng về mặt kinh tế, và điều này sẽ tiếp tục khiến gia tăng áp lực đối với môi trường tự nhiên (Clausen,
Vũ và Pedrono, 2011). Chặt phát rừng và đốt nương làm rẫy gây ra phá rừng và suy thoái đất, ô nhiễm
nước đe dọa các loài thủy sinh, ô nhiễm nước ngầm làm hạn chế sự cấp nước ngọt, và ô nhiễm không
khí đang hủy hoại sức khỏe, đặc biệt là tại các thành phố có tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa
nhanh như Hà Nội và TP. HCM, với rất nhiều bằng chứng về việc môi trường đang suy thoái nhanh (CIA,
n.d.). Ngoài ra, Việt Nam được xác định là nằm trong danh sách 5-10 quốc gia dễ bị tổn thương nhất
trên thế giới, do biến đổi khí hậu (Bruun, 2012), đặc biệt là các thiệt hại kinh tế - xã hội sẽ xảy ra
(McElwee và cộng sự, 2010) do các thảm họa thiên nhiên. Ngoài ra, suy thoái đất do sự phát triển công
nghiệp đang làm cho các vùng ven biển dễ bị ngập lụt hơn (Davis, 2016). Các doanh nghiệp vừa và nhỏ
vẫn còn hạn chế về năng lực tuân thủ các luật và quy định về môi trường ở Việt Nam. Ví dụ, trong số
615 cụm công nghiệp, chỉ có 5% các doanh nghiệp vừa và nhỏ có hệ thống xử lý nước thải tập trung
(Mạng lưới ASEAN về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, 2017). Về các thách thức xã hội, hầu hết
người dân đều hưởng lợi từ nền kinh tế thịnh vượng; tuy nhiên, một số nhóm dân tộc thiểu số vẫn có
sự tiến bộ chậm hơn và tỉ lệ nghèo đói cao hơn so với bình quân cả nước (Ngân hàng Thế giới, 2018).
Việc nâng cao năng lực công nghệ, kỹ thuật cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ là yếu tố quyết định việc
cải thiện các vấn đề xã hội và môi trường, và cũng là cơ hội cho Việt Nam để nâng cấp các doanh nghiệp
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu.
Do nhận được sự ủng hộ cao về mặt chính trị, liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt
Nam, các nhiệm vụ chủ yếu đang tiếp tục được triển khai thực hiện. Tính dễ bị tổn thương của Việt
Nam trước biến đổi khí hậu một lần nữa khẳng định rằng sự dịch chuyển theo hướng sản xuất và tiêu
dùng bền vững là một nhiệm vụ quan trọng, hướng tới tính bền vững trong dài hạn. Khái niệm nền
kinh tế tuần hoàn như một công cụ thiết thực sẽ hữu ích cho sự chuyển đổi kinh tế - xã hội của Việt
Nam trong quá trình thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững. Là một nền kinh tế mới nổi, Việt Nam
phải nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển cho doanh nghiệp để thúc đẩy đổi mới sinh thái trong
bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và tích hợp sản xuất và tiêu dùng bền vững vào trong các biện pháp
thương mại xuất khẩu và nhập khẩu. Ngoài ra, do quá trình đô thị hóa đang tăng nhanh ở Việt Nam,
vì vậy cần tập trung hơn nữa vào tiêu dùng bền vững, nhắm tới người dân đô thị trong quá trình chuyển
đổi mô hình tiêu dùng nhanh này. Do đó, sản xuất và tiêu dùng bền vững có thể được thông qua trong
các nhu cầu chuyển đổi kinh tế - xã hội của Việt Nam nhằm xem xét toàn diện các thách thức và cơ hội
mới thông qua sự tham gia của tất cả các thành phần trong xã hội.
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4. PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
QUỐC GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN
VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2030
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------------Số: 889/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững giai đoạn 2021 - 2030
---------------------------THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban
hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững;
Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban
hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 2030 (sau đây viết tắt là Chương trình) với những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Quan điểm
a) Sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm phát triển kinh tế hiệu quả; bảo vệ môi trường, xoá đói giảm
nghèo và tái cơ cấu nền kinh tế; thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; các hoạt động
sản xuất và tiêu dùng bền vững được triển khai đồng bộ, tập trung vào các hành động có tính đột phá;
bổ sung, đồng thời gắn kết các nội dung vào các chương trình liên quan hiện có.
b) Chương trình được xây dựng theo hướng tiếp cận vòng đời sản phẩm, đẩy mạnh liên kết trong các
khâu từ khai thác tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu đến sản xuất, phân phối, tiêu dùng và thải bỏ,
chú trọng sửa chữa, bảo dưỡng và bảo trì, tái sử dụng và tái chế trong các công đoạn của vòng đời sản
phẩm; coi trọng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, cải tiến thiết bị, quy
trình quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, giảm thiểu phát sinh
chất thải, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng sản phẩm được sản xuất trong nước.
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c) Thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững trên cơ sở huy động sự tham gia, đóng góp của mọi thành
phần trong xã hội, trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm.
2. Mục tiêu
a) Mục tiêu tổng quát
Thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, khuyến
khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có
thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng
tạo, thực hành và phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng
nội địa bền vững, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng
cuộc sống người dân, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.
b) Mục tiêu cụ thể
Giai đoạn 2021 – 2025












Xây dựng chính sách pháp luật về sản xuất và tiêu dùng bền vững, cụ thể: các quy định, tiêu chuẩn kỹ
thuật về sản xuất bền vững, thiết kế bền vững, thiết kế sinh thái, thiết kế để tái chế, tái sử dụng cho
các ngành sản xuất; các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật về nhãn sinh thái; các tiêu chuẩn về du lịch bền
vững; các tiêu chuẩn về nguyên vật liệu, sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm tái chế; xây dựng
ít nhất 10 tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất và tiêu dùng bền vững; các chính sách thúc đẩy sản
xuất, phân phối và tiêu dùng các sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế cho các sản phẩm
nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần; các quy định về mua sắm công xanh.
Giảm 5 - 8% mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các ngành sản xuất, cụ thể dệt may, thép, nhựa,
hóa chất, xi măng, rượu bia nước giải khát, giấy và chế biến thủy hải sản;
70% các khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng
bền vững;
Xây dựng, áp dụng 20 đến 30 mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững; phổ biến, nhân rộng các mô
hình về sản xuất sạch hơn, các mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững;
80% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về lối
sống, tiêu dùng bền vững;
85% các siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường
thay thế dần cho sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy; xây dựng, thúc đẩy phát triển
chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán
nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại;
70% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chương trình
hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững hoặc lồng ghép nội dung thực hiện Chương
trình vào các văn bản chính sách, pháp luật tại địa phương; 50% tỉnh, thành phố có đơn vị phụ trách,
chủ trì thực hiện Chương trình;
Khuyến khích lồng ghép nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chương trình đào tạo, giảng
dạy tại các cấp, trình độ đào tạo.

Đến năm 2030


Hoàn thiện và thực thi có hiệu quả chính sách pháp luật về sản xuất và tiêu dùng bền vững;
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Giảm 7-10% mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các ngành sản xuất chính như dệt may, thép,
nhựa, hóa chất, xi măng, rượu bia nước giải khát, giấy, chế biến thủy hải sản và một số ngành sản xuất
khác;
100% các khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu
dùng bền vững;
Phổ biến, nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch hơn, mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững;
100% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về
lối sống, tiêu dùng bền vững;
100% các siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế cho
sản phẩm bao bì nhựa sử dụng một lần, khó phân hủy;
90% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chương trình
hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững hoặc lồng ghép nội dung thực hiện Chương
trình vào các văn bản chính sách, pháp luật tại địa phương; 70% tỉnh, thành phố có đơn vị phụ trách,
chủ trì thực hiện Chương trình.

3. Các nhiệm vụ chủ yếu
a) Hoàn thiện chính sách pháp luật thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững






Xây dựng và hoàn thiện các chính sách, các công cụ hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất và tiêu dùng bền
vững, các chỉ tiêu đánh giá thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 12 về sản xuất và tiêu dùng bền
vững theo Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững;
Hoàn thiện các công cụ pháp luật về sản xuất và tiêu dùng bền vững; các quy định về mua sắm công
và mở rộng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; xây dựng và áp dụng các quy định, tiêu chuẩn, hướng
dẫn về nhãn sinh thái gồm nhãn xanh, nhãn năng lượng, nhãn các bon, nhãn tái chế và các nhãn sinh
thái khác; các quy định, hướng dẫn về thiết kế bền vững, thiết kế sinh thái, thiết kế để tái chế, tái sử
dụng; chuẩn hóa các tiêu chuẩn ghép nối cho sản phẩm, dịch vụ nhằm tiết kiệm tài nguyên, nhiên liệu,
nguyên vật liệu và giảm thiểu rác thải trong sản xuất và tiêu dùng;
Xây dựng và triển khai các công cụ chính sách khuyến khích phát triển ngành công nghiệp xanh, công
nghiệp môi trường, công nghiệp tái chế chất thải; các chính sách thúc đẩy đầu tư, sản xuất, phân phối,
xuất nhập khẩu sản phẩm, công nghệ thân thiện môi trường; các chính sách phát triển các lĩnh vực
thương mại quốc tế và phát triển bền vững phù hợp với các lộ trình hội nhập và cam kết quốc tế, thực
hiện các hiệp định thương mại song phương và đa phương.

b) Quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, phát triển nhiên liệu, nguyên vật liệu có thể tái
tạo, tái sinh




Triển khai, hướng dẫn kỹ thuật và áp dụng các phương pháp, công nghệ kỹ thuật tốt nhất hiện có, thực
hành môi trường tốt nhất nhằm khai thác hợp lý và giảm tổn thất tài nguyên trong các ngành công
nghiệp;
Xây dựng, áp dụng và phổ biến các mô hình thu gom, tái sử dụng và tái chế rác thải, các mô hình quản
lý tổng hợp khai thác, chế biến và chế tạo, sản xuất và sử dụng bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên
vật liệu và năng lượng tái tạo cho các ngành công nghiệp.

c) Thiết kế bền vững, thiết kế sinh thái, thiết kế để tái chế, tái sử dụng
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Xây dựng, hướng dẫn đào tạo, phổ biến và nhân rộng các mô hình, thực hành tốt về thiết kế bền vững,
thiết kế sinh thái, thiết kế để tái chế, tái sử dụng cho các sản phẩm dệt may, thủ công mỹ nghệ, bao bì,
gia dụng và các sản phẩm có tiềm năng;
Tổ chức cuộc thi và trao giải thưởng về các sáng kiến tốt, giới thiệu các sản phẩm được thiết kế có tính
sáng tạo và bền vững đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

d) Thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết
bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm










Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện kiểm toán về hiệu quả sử dụng nhiên
liệu, nguyên vật liệu; áp dụng, phổ biến và nhân rộng các thực hành tốt về sử dụng hiệu quả tài nguyên
và sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất trong các ngành dệt may, thép, giấy, nhựa, hóa chất, xi
măng, rượu bia nước giải khát, điện tử, chế biến thực phẩm và ngành kinh tế khác;
Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững; phát triển mạng lưới liên kết bền
vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm; xây dựng, phổ biến và nhân rộng các mô hình đổi mới sinh thái
trong các ngành chế biến thựe phẩm nước giải khát da giày, bao bì và các ngành kinh tế khác, xây dựng
các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về quản lý tốt vòng đời sản phẩm, các sản phẩm hóa chất theo các cam
kết và thông lệ quốc tế;
Xây dựng, áp dụng, phổ biến và nhân rộng các mô hình cộng sinh công nghiệp; mô hình khu, cụm công
nghiệp, làng nghề sinh thái và bền vững; phát triển mạng lưới liên kết bền vững giữa sản xuất tiểu thủ
công nghiệp và sản xuất công nghiệp;
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực nhằm thực hiện các yêu cầu, quy định kỹ thuật về môi trường
và phát triển bền vững của các bên liên quan trong chuỗi; xây dựng các tài liệu hướng dẫn, đào tạo,
hỗ trợ triển khai và nhân rộng các mô hình về chuỗi cung ứng sản phẩm bền vững, chuỗi cung ứng gắn
với truy xuất nguồn gốc sản phẩm; các mô hình nông nghiệp hữu cơ, mô hình nuôi trồng bền vững;
Hỗ trợ xây dựng và áp dụng phổ biến và nhân rộng các thực hành tốt về sản xuất sạch hơn, các mô
hình về quản lý và sử dụng nước hiệu quả; các mô hình về giảm thiểu, thu hồi, thu gom, tái sử dụng,
tái chế rác thải; các mô hình kinh tế tuần hoàn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu trong hoạt động
sản xuất và tiêu dùng.

e) Phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững






Xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần phân phối xanh, bền vững bao gồm các trung tâm
hậu cần xanh, hệ thống kho vận, giao nhận hàng hóa xanh, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học sạch,
thân thiện môi trường trong các hoạt động phân phối, vận chuyển hàng hóa;
Khuyến khích sản xuất và sử dụng phương tiện vận tải thân thiện môi trường, ít phát thải khí nhà kính;
xây dựng và triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển và nâng cao thị phần vận tải hành khách công
cộng tại các đô thị, thị phần vận tải hàng hóa bằng đường thủy, vận tải ven biển và đường sắt; triển
khai ứng dụng công nghệ xử lý khí thải, công nghệ mới, năng lượng thay thế nhiên liệu truyền thống,
chuyển đổi sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường trong lĩnh vực giao thông vận tải, ưu tiên trong
vận tải công cộng;
Hỗ trợ hình hành các trung tâm dịch vụ sửa chữa, bảo hành, phục hồi, thu hồi các sản phẩm sau sử
dụng; thí điểm áp dụng mô hình cho thuê sản phẩm, thiết bị theo mô hình kinh tế chia sẻ với các hoạt
động từ sản xuẩt, phân phối, cho thuê, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, phục hồi và thu hồi xử lý do
nhà sản xuất cung cấp;
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Xây dựng, tổ chức mạng lưới liên kết bền vững giữa các cơ sở phân phối, bán lẻ với các nhà cung ứng
về nguyên liệu, hàng hóa và sản phẩm thân thiện môi trường; thiết kế hình thành khu vực, gian hàng
xanh trưng bày các sản phẩm thân thiện môi trường; thúc đẩy phân phối và tiêu dùng bền vững đối
với sản phẩm thân thiện môi trường được sản xuất trong nước; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa sử
dụng một lần, khó phân hủy tại các chợ dân sinh, siêu thị và trung tâm thương mại, các cửa hàng phân
phối sản phẩm của doanh nghiệp;
Xây dựng tiêu chí, hướng dẫn thực hiện chứng nhận doanh nghiệp, cơ sở phân phối bền vững; chứng
nhận và dán nhãn công trình thương mại xanh; cung cấp hỗ trợ thông tin nhận diện đối với các hệ
thống, kênh phân phối xanh và bền vững;
Hướng dẫn, triển khai áp dụng các mô hình sử dụng các nguyên vật liệu, sản phẩm thân thiện môi
trường; giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng chất thải; áp dụng các giải pháp thân thiện môi trường, sử
dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại các trung tâm thương mại và siêu thị, các cơ sở và cửa hàng
phân phối sản phẩm của doanh nghiệp;
Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các hoạt động xuất nhập khẩu bền vững, xây dựng các tài liệu hướng
dẫn doanh nghiệp về các yêu cầu, quy định, cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường và phát triển bền
vững, hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường, sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện môi
trường.

f) Thúc đẩy dán nhãn và chứng nhận nhãn sinh thái






Xây dựng, vận hành hệ thống chứng nhận và dán nhãn sinh thái gồm nhãn xanh, nhãn năng lượng,
nhãn các bon, nhãn tái chế và các nhãn sinh thái khác;
Xây dựng và áp dụng các phương pháp luận, công cụ đánh giá, tính toán phát thải theo vòng đời sản
phẩm, các công cụ tính toán suất tiêu hao nhiên liệu, nguyên vật liệu;
Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, đào tạo phổ biến về nhãn sinh thái; các quy định, yêu cầu về nhãn
sinh thái của các thị trường xuất khẩu của Việt Nam; tuyên truyền, cung cấp thông tin, nâng cao năng
lực về nhãn sinh thái cho các doanh nghiệp, tổ chức và người tiêu dùng;
Xây dựng, áp dụng và vận hành hệ thống chứng nhận nhãn du lịch bền vững, nhãn xanh cho cơ sở lưu
trú du lịch, cơ sở kinh doanh ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; nhãn xanh đối với các công
trình xây dựng, các cơ sở và trung tâm thương mại.

g) Đẩy mạnh phát triển thị trường bền vững, cung cấp thông tin cho người tiêu dùng






Xây dựng tài liệu, hướng dẫn áp dụng và phổ biến các thực hành tốt về tiếp cận và phát triển thị trường
bền vững; hướng dẫn phổ biến về tiêu dùng bền vững đối với các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm được
dán nhãn sinh thái, thân thiện môi trường;
Xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm thân
thiện môi trường, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm được dán nhãn sinh thái trong các hội chợ đa ngành
và chuyên ngành;
Xây dựng tài liệu hướng dẫn lập các báo cáo về phát triển bền vững phù hợp với thông lệ quốc tế và
quy định tại Việt Nam, cung cấp thông tin về sản xuất kinh doanh bền vững cho người tiêu dùng.

h) Đẩy mạnh mua sắm bền vững



Xây dựng tài liệu, hướng dẫn phổ biến áp dụng về mua sắm bền vững đối với các sản phẩm được dán
nhãn sinh thái, thân thiện môi trường phù hợp quy định trong nước và quốc tế;
Hướng dẫn, phổ biến và nhân rộng các thực hành tốt về mua sắm công xanh.

87

i) Nâng cao năng lực, tăng cường giáo dục và thực hành lối sống bền vững








Xây dựng và thực hành các mô hình về lối sống bền vững, hướng dẫn thực hành tốt về lối sống bền
vững; tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện lối sống bền vựng, hài hòa với thiên nhiên và bảo vệ
môi trường;
Xây dựng, tổ chức triển khai các mô hình, các thực hành tốt về du lịch bền vững, lồng ghép quảng bá
và giới thiệu các sản phẩm truyền thống, thân thiện môi trường;
Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn, đào tạo trực tuyến trong nước và quốc tế về sản xuất và
tiêu dùng bền vững; lồng ghép các nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong các chương trình
giảng dạy, đào tạo ở tất cả các cấp học;
Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về sản xuất và tiêu dùng bền vững cho các
tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan;
Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực về xây dựng và triển khai các công cụ, chính sách sản xuất và
tiêu dùng bền vững; lồng ghép và gắn kết nội dung trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiện có
của các bộ, ngành, địa phương.

j) Thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn đối với chất thải





Đẩy mạnh áp dụng, phổ biến và nhân rộng các mô hình phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất
thải, phế liệu; xây dựng tài liệu, đào tạo, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các mô hình kinh tế tuần hoàn
đối với chất thải, cụ thể chất thải trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, điện tử, hóa chất, nhiệt
điện, nhựa, giấy, vật liệu xây dựng và chất thải của các ngành kinh tế khác;
Đẩy mạnh kết nối cung cầu, phát triển thị trường về sản phẩm và công nghệ môi trường, sản phẩm và
công nghệ tái chế và công nghệ các bon thấp;
Từng bước xây dựng và áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực tiêu dùng, khuyến khích
chuyển đổi từ việc tiêu dùng và sở hữu hàng hóa sang tiêu dùng và sử dụng dịch vụ trong cuộc sống.

k) Đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững



Xây dựng cẩm nang hướng dẫn, phổ biến chính sách, pháp luật, kiến thức và thông tin về sản xuất và
tiêu dùng bền vững;
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững cho các cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp, người tiêu dùng ở cấp trung ương và địa phương.

l) Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về sản xuất và tiêu dùng bền vững






Phát triển hệ thống, trung tâm cơ sở dữ liệu thông tin về sản xuất và tiêu dùng bền vững, xây dựng
nền tảng trực tuyến kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững Việt Nam với khu vực và thế
giới;
Xây dựng nền tảng kết nối, đẩy mạnh ứng dụng giải pháp công nghệ hiện đại, công nghệ số, thương
mại điện tử để phổ biến, kết nối cung cầu công nghệ, sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện
môi trường; phát triển chuỗi cung ứng bền vững; xây dựng, triển khai ứng dụng hệ thống về truy xuất
nguồn gốc sản phẩm;
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý nguồn thải và ứng dụng công
nghệ sinh học trong xử lý rác thải; phát triển rô bốt và sử dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thiết kế
hiện đại giảm tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu và tài nguyên; ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử
dụng mã số, mã vạch truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin đến người tiêu dùng;
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Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn đối với năng lượng, nguyên
liệu và chất thải trong khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế.

m) Phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững




Xây dựng và thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng
bền vững, kinh tế tuần hoàn giai đoạn 2021 - 2030; hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng khoa học công
nghệ hiện đại và đổi mới sáng tạp trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững;
Tổ chức kết nối, tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về nghiên cứu, phát triển và
ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần
hoàn.

n) Thúc đẩy tiếp cận và hỗ trợ tài chính xanh





Xây dựng, hoàn thiện các chính sách công cụ tài chính xanh nhằm thúc đẩy áp dụng các mô hình sản
xuất và tiêu dùng bền vững; hỗ trợ đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm tái
chế;
Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, nâng cao năng lực về tài chính xanh thúc đẩy thực hiện sản xuất và
tiêu dùng bền vững; hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức liên quan tiếp cận về tài chính xanh;
Xây dựng mạng lưới kết nối hợp tác trong nước và quốc tế về tài chính xanh thúc đẩy sản xuất và tiêu
dùng bền vững, kinh tế tuần hoàn.

o) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về sản xuất và tiêu dùng bền vững




Xây dựng nền tảng kết nối sản xuất và tiêu dùng bền vững trong nước và quốc tế; thúc đẩy kinh tế
tuần hoàn, tổ chức và tham gia các mạng lưới, diễn đàn, hội nghị về sản xuất và tiêu dùng bền vững
trong khu vực và quốc tế;
Xây dựng chương trình kết nối hợp tác bền vững giữa doanh nghiệp, tổ chức trong nước với các doanh
nghiệp, tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững phù hợp quy định, cam kết
hội nhập quốc tế.

4. Giải pháp thực hiện
a) Thực hiện Chương trình
Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động ưu tiên của Chương trình; thực hiện lồng ghép, gắn kết các
nhiệm vụ của Chương trình trong các Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Kế hoạch hành động quốc
gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững vài các chương trình, kế hoạch quốc gia
và các bộ, ngành, địa phương có liên quan.
b) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành
rà soát, lồng ghép và gắn kết nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững vào trong các chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các
nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong các chương trình hiện có.
c) Nguồn vốn thực hiện Chương trình
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Kinh phí để thực hiện Chương trình được huy động từ các nguồn: vốn ngân sách nhà nước, vốn viện
trợ, tài trợ, các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài
và những nguồn vốn hợp pháp khác;
Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm huy động, quản
lý tài nguyên kinh phí được huy động từ các nguồn vốn nói trên theo quy định hiện hành để thực hiện
các nhiệm vụ của Chương trình;
Hàng năm, đảm bảo bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của
Chương trình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan:









Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động ưu tiên của Chương trình; xây dựng kế hoạch
hàng năm thực hiện Chương trình;
Xây dựng và hoàn thiện các chính sách, quy định, tiêu chuẩn về nhãn sinh thái, thiết kế bền vững, thiết
kế sinh thái, thiết kế để tái chế, tái sử dụng; các chính sách thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng sản phẩm
được dán nhãn sinh thái, thân thiện môi trường; các chính sách về phân phối bền vững, xúc tiến
thương mại và xuất nhập khẩu bền vững; các chính sách phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp môi
trường và công nghiệp tái chế chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn; các quy định pháp luật khác có
liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững phù hợp chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ
Công Thương;
Xây dựng, hướng dẫn thực hiện, áp dụng và phổ biến các mô hình về sử dụng hiệu quả tài nguyên và
sản xuất sạch hơn, mô hình về thiết kế bền vững, thiết kế sinh thái, thiết kế để tái chế và tái sử dụng,
mô hình về phân phối và tiêu dùng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu các
sản phẩm theo hướng bền vững, kinh tế tuần hoàn và các mô hình sản xuất và tiêu dùng khác phù hợp
chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
Xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin,
nâng cao năng lực và truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững phù hợp với chức năng, nhiệm
vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình; định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình, báo
cáo Thủ tướng Chính phủ; tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện Chương
trình và đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung nội dung, nhiệm vụ Chương trình trong trường
hợp cần thiết.

2. Các bộ, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giao thông
vận tải; Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại giao; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về sản xuất và tiêu dùng bền vững
được giao tại Chương trình.
3. Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện nội dung của Chương trình
theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.
4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


Chủ động tổ chức thực hiện Chương trình; xây dựng kế hoạch hành động và cụ thể hóa nhiệm vụ của
Chương trình để lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của địa phương;
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Bố trí nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp để thực hiện các nhiệm vụ của
Chương trình tại địa phương theo quy định;
Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình được phân công; định kỳ
hàng năm gửi báo cáo kết quả về Bộ Công Thương để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Trách nhiệm của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hiệp hội và hội, cơ quan liên quan, doanh nghiệp,
cộng đồng và cá nhân: chủ động đề xuất, phối hợp với các bộ, ngành thực hiện các chương trình truyền
thông nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững, hỗ trợ và tham gia thực hiện các hành động
sản xuất và tiêu dùng bền vững phù hợp chức năng và nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:






















Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương;
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
Văn phòng Quốc hội;
Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
Kiểm toán Nhà nước;
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam;
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam;
Hội Bảo vệ người tiêu dùng;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng
TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(đã ký và đóng dấu)
Trịnh Đình Dũng
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PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG ƯU TIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC
GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
(Kèm theo Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)
1. Xây dựng và hoàn thiện chính sách về sản xuất và tiêu dùng bền vững
a

Mục tiêu

Thúc đẩy việc thực thi các quy định trong nước và quốc tế, thực hiện các mục
tiêu về phát triển bền vững; quản lý việc triển khai Chương trình sản xuất và
tiêu dùng bền vững có hiệu quả; tạo hành lang pháp lý khuyến khích sự tham
gia của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện sản xuất và tiêu dùng
bền vững.

b

Nội dung chính

1. Xây dựng các công cụ hướng dẫn về sản xuất và tiêu dùng bền vững, thúc
đẩy kinh tế tuần hoàn; hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện, lồng ghép
các nội dung sản xuất và tiêu dùng bền vững trong các văn bản chính sách
hiện hành.
2. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá thực hiện mục tiêu phát triển bền
vững số 12 về sản xuất và tiêu dùng bền vững.
3. Xây dựng, hoàn thiện thực thi các chính sách, cụ thể:
a. Các chính sách, tiêu chuẩn, hướng dẫn về nhẫn sinh thái, về thiết kế
bền vững, thiết kế sinh thái, thiết kế để tái chế, tái sử dụng;
b. Các tiêu chí về sản phẩm tái chế; chính sách phát triển công nghiệp
xanh, công nghiệp môi trường, công nghiệp tái chế chất thải;
c. Các chính sách thúc đẩy sản xuất, phân phối, xuất nhập khẩu sản
phẩm thân thiện môi trường phù hợp với các lộ trình hội nhập và
cam kết quốc tế;
d. Xây dựng chính sách, quy định ưu đãi về mua sắm công xanh;
e. Xây dựng quy định và lộ trình áp dụng ưu đãi cho nhà thầu có sử
dụng các sản phẩm được dán nhãn xanh khi tham dự thầu;
f.

Quy định, cơ chế mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất; sửa đổi
các quy định và tiêu chuẩn nhập khẩu phế liệu và chất thải làm
nguyên liệu sản xuất theo luật pháp Việt Nam và quốc tế;

g. Xây dựng và ban hành danh mục các sản phẩm dán nhãn xanh;
h. Chính sách, tiêu chuẩn về du lịch bền vững.
4. Xây dựng kế hoạch hành động của địa phương thực hiện Chương trình,
lồng ghép các nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong các văn bản
chính sách của địa phương.
c

Đơn vị chủ trì và
phối hợp

- Bộ Công Thương: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 1, 2, 3a, 3b, 3c; phối hợp
thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
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- Bộ Tài nguyên và Môi trường : chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 3e, 3g; phối
hợp thực hiện các nhiệm vụ khác, có liên quan.
- Bộ Tài chính: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 3d (đối với nguồn kinh phí sự
nghiệp).
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 3d (đối với nguồn
kinh phí đầu tư phát triển) và số 3d, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác
có liên quan.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 3h; phối
hợp thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: chủ trì thực hiện
nhiệm vụ số 4; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
d

Thời gian

2021 – 2030

2. Khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, phát triển nhiên liệu, nguyên vật liệu tái tạo, tái sinh
a

Mục tiêu

Thúc đẩy khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, phát triển nguyên
nhiên liệu, nguyên vật liệu tái tạo đáp ứng yêu cầu sản xuất.

b

Nội dung chính

1. Xây dựng, nghiên cứu và phổ biến các phương pháp, công nghệ, mô hình
thu hồi, tái sử dụng, tái chế chất thải; áp dụng các công nghệ tốt nhất và
quản lý môi trường tốt nhất trong các ngành công nghiệp khai thác mỏ
luyện kim và ngành chế biến, chế tạo khác.
2. Xây dựng, hướng dẫn, phổ biến các mô hình quản lý, khai thác hợp lý và
sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên thiên nhiên; các mô hình quản lý
tổng hợp khai thác và sử dụng bền vững tại các khu khai thác khoáng sản.

c

Đơn vị chủ trì và
phối hợp

- Bộ Công Thương: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 1; phối hợp thực hiện các
nhiệm vụ khác có liên quan.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 2; phối hợp
thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

d

Thời gian

2021 – 2030

3. Thiết kế sinh thái, thiết kế bền vững, thiết kế để tái chế, tái sử dụng
a

Mục tiêu

Đẩy mạnh thiết kế sinh thái, thiết kế bền vững, thiết kế để tái chế và tái sử
dụng, góp phần giảm phát thải theo vòng đời sản phẩm, nâng cao năng lực
cạnh tranh, thúc đẩy xuất khẩu bền vững.

b

Nội dung chính

1. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, đào tạo áp dụng các mô hình
về thiết kế bền vững, thiết kế sinh thái, thiết kế để tái chế, tái sử dụng đối
với các sản phẩm có tiềm năng, có lợi thế xuất khẩu, cụ thể là sản phẩm bao
bì, đồ uống, may mặc, thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ gia dụng.
2. Phổ biến, giới thiệu sản phẩm được thiết kế bền vững, thiết kế sinh thái,
thiết kế để tái chế, tái sử dụng.
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c

Đơn vị chủ trì và
phối hợp

- Bộ Công Thương: chủ trì thực hiện các nhiệm vụ số 1; phối hợp thực hiện
các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số
2; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

d

Thời gian

2021 – 2030

4. Thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường và đẩy mạnh áp dụng mô
hình và liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm
a

Mục tiêu

Áp dụng các giải pháp, phương thức tiếp cận vòng đời sản phẩm thúc đẩy
các hoạt động đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tăng cường liên
kết bền vững nhằm sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên và năng
lượng, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và năng
lực cạnh tranh.

b

Nội dung chính

1. Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện kiểm toán
về hiệu quả sử dụng nguyên nhiên liệu, nguyên vật liệu, năng lượng cho các
cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến thực phẩm, thủy hải sản, nhựa, giấy,
dệt may, da giầy, rượu bia nước giải khát, bao bì, hóa chất, đồ gỗ và vật liệu
xây dựng.
2. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững; phát
triển mạng lưới liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm; xây dựng,
phổ biến và nhân rộng các mô hình đổi mới sinh thái cho các doanh nghiệp
trong các ngành sản xuất, ưu tiên các ngành chế biến thực phẩm, đồ uống,
da giày, bao bì.
3. Xây dựng, áp dụng, phổ biến và nhân rộng mô hình cụm công nghiệp sinh
thái và bền vững.
4. Xây dựng, phổ biến và nhân rộng các mô hình về khu công nghiệp sinh
thái.
5. Hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu, quy định kỹ thuật về môi
trường và phát triển bền vững của các bên trong chuỗi cung ứng toàn cầu;
truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đặc biệt sản phẩm xuất khẩu đáp ứng yêu
cầu quy định quốc tế; thực hành quản lý tốt vòng đời hóa chất theo quy
định cam kết quốc tế.
6. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ triển khai và nhân rộng
các mô hình phát triển làng nghề bền vững, mô hình về chuỗi cung ứng sản
phẩm bền vững, chuỗi cung ứng gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm; mô
hình nông nghiệp hữu cơ.
7. Xây dựng mạng lưới liên kết hợp tác sản xuất và tiêu dùng bền vững
trong chuỗi.
8. Hỗ trợ xây dựng, áp dụng, phổ biến và nhân rộng các mô hình, điển hình
tốt về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn; các mô hình về
quản lý, thu hồi, tái sử dụng nước và sử dụng nước hiệu quả; các mô hình
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về tái chế chất thải, các mô hình kinh tế tuần hoàn nguyên vật liệu và năng
lượng.
c

Đơn vị chủ trì và
phối hợp

- Bộ Công Thương: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 1, 2, 3, 5, 8; phối hợp thực
hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 6;
phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 4; phối hợp thực
hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: chủ trì thực hiện
nhiệm vụ số 7; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

d

Thời gian

2021 – 2030

5. Phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững
a

Mục tiêu

Xanh hóa hệ thống phân phối sản phẩm hàng hóa, phát triển các kênh phân
phối bền vững; thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm thân
thiện môi trường.

b

Nội dung chính

1. Xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần phân phối xanh, bền
vững bao gồm các trung tâm hậu cần xanh, hệ thống kho vận, giao nhận
hàng hóa xanh, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học sạch, thân thiện môi
trường trong các hoạt động phân phối, vận chuyển hàng hóa.
2. Khuyến khích sản xuất, sử dụng phương tiện vận tải thân thiện môi
trường; ít phát thải khí nhà kính; sử dụng nhiên liệu sinh học, nhiên liệu
sạch, thân thiện môi trường trong các hoạt động hậu cần, vận chuyển hàng
hóa và dịch vụ; ứng dụng công nghệ xử lý khí thải, công nghệ hiện đại, năng
lượng tái tạo thay thế nhiên liệu truyền thống, chuyển đổi sử dụng nhiêu
liệu trong giao thông vận tải.
3. Xây dựng và phát triển mạng lưới liên kết hợp tác bền vững giữa cợ sở
phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng về sản phẩm thân thiện môi trường.
4. Xây dựng tài liệu hướng dẫn giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng chất thải;
sử dụng các nguyên vật liệu, sản phẩm, bao bì thân thiện môi trường; áp
dụng giải pháp thân thiện môi trường, giải pháp thu hồi giảm thiểu và tái sử
dụng chất thải, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại các cơ
sở, trung tâm phân phối; về nhãn xanh đối với các công trình thương mại;
tổ chức phổ biến hướng dẫn và nhân rộng các mô hình, thực hành tốt về
phân phối xanh, bền vững; hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở phân phối về
nhãn xanh đối với các công trình thương mại xanh.
5. Xây dựng tiêu chí, hướng dẫn chứng nhận về doanh nghiệp, cơ sở phân
phối bền vững; cung cấp hỗ trợ khách hàng thông tin nhận diện đối với các
hệ thống, kênh phân phối xanh, bền vững.
6. Hướng dẫn áp dụng và nhân rộng mô hình phân phối và sử dụng sản
phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái, đặc biệt sản phẩm
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thân thiện môi trường thay sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần
tại các siêu thị, trung tâm thương mại.
7. Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các hoạt động xuất nhập khẩu bền vững,
xây dựng các tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp cam kết quốc tế về bảo vệ
môi trường và phát triển bền vững, hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường,
sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện môi trường.
c

Đơn vị chủ trì và
phối hợp

- Bộ Công Thương: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 1, 4, 5, 6, 7; phối hợp thực
hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Bộ Giao thông vận tải: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 2; phối hợp thực hiện
các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: chủ trì thực hiện
nhiệm vụ số 3; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác.

d

Thời gian

2021- 2030

6. Thúc đẩy dán nhãn sinh thái và chứng nhận nhãn sinh thái
a

Mục tiêu

Nâng cao hiểu biết về nhãn sinh thái và thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất
khẩu bền vững các sản phẩm thân thiện môi trường đáp ứng các quy định,
yêu cầu quốc tế về dán nhãn sinh thái của các thị trường xuất khẩu của Việt
Nam.

b

Nội dung chính

1. Xây dựng, hướng dẫn áp dụng và vận hành hệ thống chứng nhận, dán
nhãn tái chế, nhãn các-bon cho sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có tiềm
năng, có định hướng xuất khẩu.
2. Cung cấp, phổ biến thông tin, nâng cao năng lực về nhãn sinh thái cho
các doanh nghiệp, tổ chức và người tiêu dùng.
3. Đẩy mạnh triển khai hoạt động dán nhãn xanh và chứng nhận nhãn xanh
đối với sản phẩm thân thiện môi trường.
4. Xây dựng, hướng dẫn chứng nhận và áp dụng nhãn du lịch bền vững,
nhãn xanh.
5. Triển khai các hoạt động dán nhãn và chứng nhận nhãn xanh đối với các
khu công nghiệp đạt tiêu chí khu công nghiệp sinh thái và doanh nghiệp khu
công nghiệp đạt doanh nghiệp sinh thái.
6. Xây dựng tài liệu, hướng dẫn áp dụng các công cụ tính toán suất tiêu hao
nhiên liệu, nguyên vật liệu; công cụ tính toán phát thải theo vòng đời sản
phẩm.

c

Đơn vị chủ trì và
phối hợp

- Bộ Công Thương: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 1, 2, 6; phối hợp thực hiện
các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 3; phối hợp
thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
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- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 4; phối hợp
thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 5; phối hợp thực
hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
d

Thời gian

2021 - 2030

7 Phát triển thị trường bền vững, cung cấp thông tin cho người tiêu dùng
a

Mục tiêu

Nâng cao khả năng nhận diện, cung cấp các công tin về sản phẩm thân
thiện môi trường, sản phẩm được dán nhãn sinh thái, góp phần thúc đẩy
tiêu dùng bền vững; cải thiện, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của
các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường.

b

Nội dung chính

1. Xây dựng tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp thực hành về tiếp
cận và phát triển thị trường bền vững.
2. Cung cấp thông tin, hướng dẫn, phổ biến cho người tiêu dùng về các sản
phẩm hữu cơ, sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện môi trường.
3. Xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung
cầu, quảng bá sản phẩm thân thiện môi trường trong các hội chợ đa ngành
và chuyên ngành.
4. Xây dựng tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp lập các báo cáo về
phát triển bền vững phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định tại Việt Nam,
cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất bền vững cho các bên liên quan.

c

Đơn vị chủ trì và
phối hợp

- Bộ Công Thương chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 1, 3; phối hợp thực hiện
các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Hội Bảo vệ người tiêu dùng: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 2; phối hợp
thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: chủ trì thực hiện nhiệm vụ
số 4; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan

d

Thời gian

2021 – 2030

8. Mua sắm bền vững
a

Mục tiêu

Đẩy mạnh áp dụng thực hành mua sắm bền vững, hình thành thói quen,
tiêu dùng bền vững; tạo động lực thúc đẩy sản xuất sản phẩm thân thiện
môi trường.

b

Nội dung chính

1. Xây dựng tài liệu, hướng dẫn thực hành và phổ biến về mua sắm bền
vững đối với các sản phẩm dán nhãn sinh thái, ưu tiên các sản phẩm dán
nhãn năng lượng, nhãn sinh thái phù hợp quy định trong nước và quốc tế.
2. Phổ biến, hướng dẫn thực hành về mua sắm công xanh

c

Đơn vị chủ trì, phối
hợp

- Bộ Công Thương: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 1; phối hợp thực hiện các
nhiệm vụ khác có liên quan.
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- Bộ Tài chính: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 2 (đối với nguồn kinh phí sự
nghiệp); phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì nhiệm vụ số 2 (đối với nguồn kinh phí đầu
tư phát triển).
d

Thời gian

2021 – 2030

9. Nâng cao năng lực, tăng cường giáo dục và lối sống bền vững
a

Mục tiêu

Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng về sản xuất và
tiêu dùng bền vững; thúc đẩy thực hành lối sống bền vững, hài hòa với
thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

b

Nội dung chính

1. Xây dựng tài liệu hướng dẫn về du lịch bền vững; tổ chức triển khai các
mô hình du lịch bền vững, mô hình du lịch sinh thái gắn liền với giới thiệu
sản phẩm truyền thống, thân thiện môi trường.
2. Hướng dẫn, giáo dục phổ biến và thực hành tốt về lối sống bền vững, hài
hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
3. Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực về xây dựng và triển khai các
công cụ, chính sách sản xuất và tiêu dùng bền vững; lồng ghép và gắn kết
nội dung trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiện có của các bộ,
ngành, địa phương.
4. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo ngắn hạn; chương
trình đào tạo trực tuyến trong nước và quốc tế về sản xuất và tiêu dùng bền
vững; các khóa đào tạo về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch
hơn, nhãn sinh thái và thiết kế bền vững, về tiếp cận và phát triển thị
trường bền vững.
5. Xây dựng và lồng ghép các nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững
vào giảng dạy, đào tạo đối với các ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và
các cấp học khác.
6. Xây dựng và lồng ghép các nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững
trong đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.
7. Xây dựng chương trình, tổ chức các khóa đào tạo về du lịch bền vững.

c

Đơn vị chủ trì, phối
hợp

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 1, 7; phối
hợp thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Hội Bảo vệ người tiêu dung: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 2 phù hợp lĩnh
vực hoạt động; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Bộ Công Thương: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 3, 4; phối hợp thực hiện
các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 5; phối hợp thực
hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 6;
phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
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d

Thời gian

2021 – 2030

10. Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn đối với chất thải
a

Mục tiêu

Thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn góp phần sử dụng hiệu quả năng lượng
và nguyên nhiên vật liệu, bảo vệ môi trường.

b

Nội dung chính b

1. Xây dựng tài liệu, đào tạo phổ biến, hướng dẫn thực hiện các mô hình
kinh tế tuần hoàn sử dụng hiệu quả năng lượng và nguyên nhiên vật liệu sử
dụng trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, đồ uống, dệt may, da giày,
nhựa, giấy, điện tử.
2. Phổ biến và nhân rộng các thực hành tốt về thu gom, giảm thiểu và tái sử
dụng chất thải.
3. Kết nối cung cầu, phát triển thị trường sản phẩm, công nghệ môi trường,
sản phẩm công nghệ tái chế, các bon thấp.

c

Cơ quan chủ trì và
phối hợp

- Bộ Công Thương: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 1; phối hợp thực hiện các
nhiệm vụ khác có liên quan.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 2; phối hợp
thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số
3; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

d

Thời gian

2021 – 2030

11 Truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững
a

Mục tiêu

Nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về sản
xuất và tiêu dùng bền vững.

b

Nội dung chính

1. Xây dựng cẩm nang hướng dẫn, tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ
biến chính sách, pháp luật, kiến thức và thông tin về sản xuất và tiêu dùng
bền vững.
2. Xây dựng tài liệu, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về sử dụng
hiệu quả tài nguyên, thiết kế bền vững, sản xuất bền vững, phân phối bền
vững, xuất nhập khẩu bền vững, phát triển thị trường bền vững; mua sắm
bền vững và quản lý chất thải bền vững, thúc đẩy tuần hoàn nguyên nhiên
vật liệu trong sản xuất và tiêu dùng; về khoa học và công nghệ thúc đẩy sản
xuất và tiêu dùng bền vững.
3. Tổ chức triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận
thức về lối sống, tiêu dùng bền vững, cụ thể các nội dung về sử dụng tài
nguyên thiên nhiên và năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các thực hành tốt
về giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng chất thải, các sản phẩm thân thiện môi
trường được dán nhãn sinh thái, các cơ sở trung tâm phân phối, các cơ sở
du lịch, công trình xây dựng được dán nhãn xanh cho các doanh nghiệp, tổ
chức và người tiêu dùng.
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4. Xây dựng tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật,
các mô hình, thực hành tốt về sản xuất tiêu dùng bền vững tại địa phương.
c

Đơn vị chủ trì, phối
hợp

- Bộ Thông tin và Truyền thông: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 1; phối hợp
thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Bộ Công Thương: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 2; phối hợp thực hiện các
nhiệm vụ khác có liên quan.
- Hội Bảo vệ người tiêu dùng: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 3; phối hợp
thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: chủ trì thực hiện
nhiệm vụ số 4; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác.

d

Thời gian

2021–2030

12. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại thúc đẩy sản xuất tiêu
dùng bền vững
a

Mục tiêu

Thiết lập và phát triển cơ sở dữ liệu thông tin hiện đại đáp ứng yêu cầu về
quản lý, thực hành về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

b

Nội dung chính

1. Xây dựng hệ thống, trung tâm cơ sở dữ liệu thông tin về sản xuất và tiêu
dùng bền vững.
2. Xây dựng nền tảng kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững Việt
Nam với mạng lưới khu vực và thế giới; nền tảng kết nối, hỗ trợ doanh
nghiệp ứng dụng giải pháp công nghệ số, thương mại điện tử sản xuất kinh
doanh bền vững và liên kết chuỗi bền vững.
3. Xây dựng, triển khai cổng thông tin, hệ thống truy xuất nguồn gốc sản
phẩm, ứng dụng hệ thông thông tin điện tử sử dụng mã số, mã vạch truy
xuất nguồn gốc sản phẩm thân thiện môi trường.
4. Hỗ trợ, hướng dẫn áp dụng và phổ biến giải pháp công nghệ thông minh
của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam thúc đẩy thực hành sản xuất
và tiêu dùng bền vững.
5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý
nguồn thải và ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý rác thải; phát triển
robot và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thiết kế hiện đại giảm tiêu
hao vật liệu và tài nguyên.
6. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn
đối với hoạt động nguyên liệu, chất thải, năng lượng trong khu công nghiệp,
khu kinh tế.

c

Cơ quan chủ trì,
phối hợp

- Bộ Công Thương: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 1, 2, 3; phối hợp thực hiện
các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Bộ Khoa học và Công nghệ: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 4; phối hợp thực
hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Bộ Thông tin và Truyền thông: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 5; phối hợp
thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

100

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 6; phối hợp thực
hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
d

Thời gian

2021 – 2030

13. Khoa học công nghệ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững
a

Mục tiêu

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và áp dụng khoa học công nghệ hiện đại theo
hướng kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng hiệu
quả bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

b

Nội dung chính

1. Xây dựng chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm thúc đẩy sản
xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030.
2. Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại và đổi mới
sáng tạo trong sản xuất và tiêu dùng bền vững.
3. Tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về công nghệ sản
xuất và tiêu dùng bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

c

Đơn vị chủ trì và
phối hợp

- Bộ Khoa học và Công nghệ: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 1, 3; phối hợp
thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Bộ Công Thương: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 2; phối hợp thực hiện các
nhiệm vụ khác có liên quan.

d

Thời gian

2021 – 2030

14. Tài chính xanh thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững
a

Mục tiêu

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị tiếp cận tài chính đầu
tư sản xuất kinh doanh bền vững, thực hiện các mô hình sản xuất và tiêu
dùng bền vững.

b

Nội dung chính

1. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn và đào tạo, áp dụng tín dụng xanh thực
hiện các mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững.
2. Hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp, tổ chức liên quan tiếp cận tài chính
xanh nhằm triển khai các mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

c

Đơn vị chủ trì và
phối hợp

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 1; phối hợp
thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Bộ Công Thương: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 2; phối hợp thực hiện các
nhiệm vụ khác có liên quan.

d

Thời gian

2021 – 2030

15. Hợp tác quốc tế về sản xuất và tiêu dùng bền vững
a

Mục tiêu

Thu hút các tài nguyên quốc tế nhằm hỗ trợ triển khai, thực hành sản xuất
và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam.

b

Nội dung chính

1. Xây dựng nền tảng kết nối sản xuất và tiêu dùng bền vững, triển khai các
chương trình hợp tác quốc tế trong nước và quốc tế nhằm cung cấp thông
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tin, phổ biển kiến thức kinh nghiệm và các thực hành tốt về sản xuất và tiêu
dùng bền vững; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
2. Xây dựng, lồng ghép nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong
các chương trình hợp tác quốc tế song phương và đa phương.
c

Đơn vị chủ trì và
phối hợp

- Bộ Công Thương: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 1; phối hợp thực hiện các
nhiệm vụ khác có liên quan.
- Bộ Ngoại giao: chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 2; phối hợp thực hiện các
nhiệm vụ khác có liên quan.

d

Thời gian

2021 - 2030
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5. PHÂN TÍCH MỐI LIÊN KẾT GIỮA CÁC MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG PHỤC VỤ CHƯƠNG
TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ
TIÊU DÙNG BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
5.1 Vị trí của phân tích mối liên kết giữa các mục tiêu phát triển bền vững trong
xây dựng Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững
ở Việt Nam
Sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản của tất cả mọi người và cung cấp một
cuộc sống chất lượng tốt hơn không chỉ cho thế hệ hiện tại mà còn cho cả các thế hệ tương lai. Điều này
có thể đạt được thông qua việc cung cấp và sử dụng hàng hóa và dịch vụ đồng thời giảm sử dụng tài
nguyên thiên nhiên và vật liệu độc hại, cũng như là giảm phát thải và các chất gây ô nhiễm trong suốt vòng
đời của một sản phẩm cụ thể, đây là khái niệm được trình bày tại Hội nghị thượng đỉnh Oslo (1994). Bằng
cách nhấn mạnh vào 03 khía cạnh của phát triển bền vững là xã hội, kinh tế và môi trường, và đáp ứng các
mục tiêu phát triển rộng lớn, sản xuất và tiêu dùng bền vững có thể là một phương tiện thiết thực để đạt
được các mục tiêu phát triển bền vững (Zhou và cộng sự).
Các nhà lãnh đạo thế giới đã thông qua Chương trình Nghị sự 2030, bao gồm 17 mục tiêu phát triển bền
vững trong năm 2015. Mục tiêu phát triển bền vững được công nhận là khung tổng quát với các mục tiêu
có thể thực hiện, giúp định hướng các chiến lược phát triển quốc gia và các quy hoạch ngành ở cấp quốc
gia và quốc tế. Hầu hết các nước đang ở nhiều giai đoạn khác nhau trong việc lồng ghép các mục tiêu phát
triển bền vững vào các kế hoạch phát triển quốc gia và kế hoạch phát triển ngành của mình. Ngành sản
xuất và tiêu dùng bền vững là một ví dụ rõ ràng về việc sự phù hợp, nhất quán với các mục tiêu phát triển
bền vững là một yêu cầu cấp bách. Trong khi các mục tiêu phát triển bền vững bao gồm một mục tiêu
riêng (Mục tiêu số 12) về sản xuất và tiêu dùng bền vững, tính chất xuyên suốt của ngành này chỉ ra rằng
cách mà các chiến lược và kế hoạch thực hiện về sản xuất và tiêu dùng được thiết kế sẽ tác động đến nhiều
ngành khác và các mục tiêu phát triển khác. Tùy theo một loạt các yếu tố bao gồm các xu hướng trước đó
về các mô hình sản xuất và tiêu dùng của một nước và việc thiết kế, xây dựng các kế hoạch sản xuất và tiêu
dùng bền vững, sự tác động lên các ngành khác có thể là tích cực (sức mạnh tổng hợp) hoặc tiêu cực (sự
đánh đổi). Một phương pháp tiếp cận tổng hợp tính đến tất cả các sức mạnh tổng hợp và đánh đổi này và
điều này là không thể thiếu được để bảo đảm sự toàn vẹn của chính sách trong tất cả các ngành, bảo đảm
rằng không một ai bị bỏ lại phía sau. Cần lồng ghép các mối liên kết giữa sản xuất và tiêu dùng bền vững
và các mục tiêu phát triển bền vững khác trong các Kế hoạch Hành động Quốc gia để đạt được sự bền
vững từ cả góc độ khoa học và thực tiễn.
Theo đó, một mặt, việc thực hiện thành công Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng
Bền vững ở Việt Nam phụ thuộc vào tiến độ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững rộng lớn. Ví dụ,
quản lý bền vững và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên (Chỉ tiêu của mục tiêu phát triển
bền vững 12.2) là một chỉ tiêu quan trọng và là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình
Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững đã được phê duyệt. Việc đạt được chỉ tiêu này
phụ thuộc vào tiến độ đạt được các chỉ tiêu 6.4 và 6.a về tăng cường sử dụng hiệu quả tài nguyên nước
trong tất cả các ngành, chỉ tiêu 7.3 và 7.a về nâng cao hiệu quả năng lượng, và chỉ tiêu 8.4 về nâng cao
hiệu quả tài nguyên trong sản xuất và tiêu dùng, và tách tăng trưởng kinh tế ra khỏi suy thoái môi trường,
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đó là một vài ví dụ có thể kể đến. Mặt khác, việc thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất
và Tiêu dùng Bền vững có thể tác động đến việc có đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển bền vững
khác hay không. Bảo tồn và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên giúp bảo đảm cung cấp hàng hóa một
cách đầy đủ và ổn định. Với sự phân bổ công bằng, sản xuất và tiêu dùng bền vững có thể giúp giải quyết
các nhu cầu cơ bản của tất cả mọi người, theo đó chấm dứt tình trạng nghèo đói và suy dinh dưỡng (chỉ
tiêu 2.1 và 2.2), sự tiếp cận toàn dân về nước uống và điều kiện vệ sinh an toàn, khả năng chi trả (chỉ tiêu
6.1 và 6.2) và sự tiếp cận toàn dân về năng lượng hiện đại, đáng tin cậy và có khả năng chi trả (chỉ tiêu 7.1)
(Zhou và cộng sự). Khi nâng cao hiệu quả tài nguyên và duy trì sự toàn vẹn về môi trường, sản xuất và tiêu
dùng bền vững có thể gia tăng hiệu suất, sản lượng (chỉ tiêu 8.2) thông qua nguyên tắc “doing more with
less” – tức là làm được nhiều hơn với ít tài nguyên hơn. Do đó, hiểu được các mối liên kết giữa sản xuất
và tiêu dùng bền vững và các chỉ tiêu phát triển bền vững khác là yếu tố quyết định việc đạt được sản xuất
và tiêu dùng bền vững một cách hiệu quả.
Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2020-2030
được xây dựng trên cơ sở các hoạt động tham vấn ý kiến liên ngành, liên cơ quan, trải qua các vòng rà soát
và sửa đổi trước khi đi đến thống nhất và hoàn thiện. Trong khi Bộ Công thương là cơ quan chủ quản, thì
tất cả các bộ ngành liên quan cũng được tham vấn ý kiến và tham gia vào quá trình soạn thảo, xây dựng.
Một phân tích về mối liên kết giữa các mục tiêu phát triển bền vững để xây dựng dự thảo Chương trình
Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững đã được thực hiện với hai mục đích sau đây:
i)

ii)

là thông tin đầu vào cho các nhà hoạch định chính sách, trong đó có cơ quan chủ quản là Bộ Công
thương và các bộ ngành khác về ý nghĩa của Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu
dùng Bền vững được đề xuất nhằm tính đến các yếu tố sức mạnh tổng hợp và đánh đổi chính, đặc
biệt là các yếu tố đánh đổi, trong việc hoàn thiện văn bản thông qua sự tham vấn ý kiến và đồng
thuận; và
Hướng dẫn về các yếu tố sức mạnh tổng hợp và đánh đổi chính trong quá trình thực hiện Kế hoạch
Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững.

Phân tích mối liên kết được thực hiện thông qua công cụ “SDG Interlinkages Analysis & Visualisation Tool
(V3.0)”. Công cụ này do Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu (IGES) phát triển, giúp nhận diện, lượng hóa
và trực quan hóa các mối liên kết giữa các chỉ tiêu phát triển bền vững để hỗ trợ các quy trình lập kế hoạch
một cách nhất quán về các mục tiêu phát triển bền vững. Phân tích các mối liên kết cũng được thực hiện
khi xây dựng dự thảo Kế hoạch Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững. Việc phân tích
được củng cố bằng các chính sách định hướng có liên quan đến Chương trình Hành động Quốc gia về Sản
xuất và Tiêu dùng Bền vững hiện có (2016-2020) và các chính sách có liên quan đến mục tiêu phát triển
bền vững ở Việt Nam, và nhằm đạt được các mục tiêu tổng quát của kế hoạch hành động về sản xuất và
tiêu dùng bền vững mới được thống nhất gần đây trên cơ sở tham vấn ý kiến liên cơ quan trong quá trình
hoạch định chính sách. Phân tích mối liên kết giữa các mục tiêu phát triển bền vững nhấn mạnh tầm quan
trọng của việc tách biệt giữa tăng trưởng kinh tế với việc sử dụng tài nguyên và suy giảm sinh thái, đây
cũng là mục tiêu tổng quát và dài hạn cần đạt được trong sản xuất và tiêu dùng bền vững. Phân tích mối
liên kết giữa các mục tiêu phát triển bền vững được thực hiện để nhận diện và trực quan hóa các mối liên
kết giữa các mục tiêu và hành động cụ thể được đề xuất về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong dự thảo
Kế hoạch Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững. Theo đó, các tác động được xác định
có liên quan đến các mục tiêu và hành động được đề xuất cho các chỉ tiêu phát triển bền vững khác về
đáp ứng các nhu cầu cơ bản, giảm sự bất bình đẳng, duy trì tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, mang lại
phúc lợi. Các góc nhìn liên kết này giúp rà soát lại dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất
và Tiêu dùng Bền vững và điều chỉnh các mục tiêu cụ thể, cũng như là xác định 15 nhiệm vụ ưu tiên có liên
quan đến các chính sách pháp luật về sản xuất và tiêu dùng bền vững, các hoạt động sản xuất và tiêu dùng
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dựa trên vòng đời và các cách thức thực hiện có liên quan. Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất
và Tiêu dùng Bền vững được phê duyệt lồng ghép khung mục tiêu phát triển bền vững tổng quát và các
quan điểm mối liên kết có liên quan. Các kết quả phân tích mối liên kết các mục tiêu phát triển bền vững
về các yếu tố sức mạnh tổng hợp và đánh đổi chính, và thiết lập mức ưu tiên có thể được sử dụng để định
hướng việc triển khai thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững
(2021-2030), do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt ngày 25/06/2020, thông qua các quy định có
hiệu lực và sự phân bổ nguồn kinh phí có hiệu quả để giải quyết các yếu tố sức mạnh tổng hợp và đánh
đổi này.

5.2 Phương pháp luận: Công cụ phân tích và trực quan hóa IGES SDG Interlinkages
Analysis & Visualisation Tool
Công cụ “SDG Interlinkages Tool” được sử dụng để thực hiện phân tích mối liên kết giữa các mục tiêu phát
triển bền vững đối với các chỉ tiêu và hoạt động được đề xuất trong dự thảo Kế hoạch Hành động Quốc
gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững. Nội dung chi tiết về các chỉ tiêu và hoạt động được đề xuất trong
dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững và sự gắn kết giữa các chỉ
tiêu, hoạt động này với các chỉ tiêu phát triển bền vững được trình bày trong Phần 5.3. Trong Phần này,
phương pháp luận làm cơ sở cho công cụ SDG Interlinkages Tool được dựa trên tab “Phương pháp luận”
trên trang công cụ SDG Interlinkages Analysis and Visualisation Web Tool (V3.0) (Zhou và cộng sự, 2019),
có thể truy cập tại địa chỉ https://sdginterlinkages.iges.jp/visualisationtool.html.
Các mục tiêu phát triển bền vững là một khung tổng hợp và không thể tách rời, bao gồm 17 mục tiêu và
169 chỉ tiêu liên kết với nhau thông qua các mối liên hệ nội tại vốn có. Theo đó, việc đạt được một mục
tiêu hoặc chỉ tiêu có thể góp phần đạt được các mục tiêu hoặc chỉ tiêu còn lại. Ví dụ, tăng cường an ninh
lương thực (mục tiêu 2), việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm bền vững (mục tiêu 8) và giảm bất bình
đẳng (mục tiêu 10) sẽ giúp đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo (mục tiêu 1). Ngược lại, việc theo đuổi
một mục tiêu hoặc chỉ tiêu có thể xung đột với việc đạt được các mục tiêu hoặc chỉ tiêu khác. Ví dụ, việc
tăng cường sản xuất nông nghiệp giúp xóa đói (mục tiêu 2) có thể làm gia tăng mức sử dụng nước trong
tưới tiêu, thủy lợi, theo đó xung đột với nhu cầu nước để đạt được mục tiêu tiếp cận toàn dân về nước
uống (mục tiêu 6).
Các mục tiêu, chỉ tiêu và các mối quan hệ tương tác giữa các mục tiêu, chỉ tiêu này tạo thành một mạng
lưới phức tạp. Việc hiểu được các mối liên kết giữa các mục tiêu và giữa các chỉ tiêu có thể giúp xác định
các yếu tố sức mạnh tổng hợp và đánh đổi có thể có. Việc loại bỏ các yếu tố đánh đổi và tối đa hóa sức
mạnh tổng hợp là yếu tố then chốt để lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững và tạo sự nhất quán về
chính sách.
IGES đã khởi động một dự án về “Các mối liên kết giữa các mục tiêu phát triển bền vững và các chỉ số”,
trong đó đã xây dựng một phương pháp gồm 04 bước để xác định và lượng hóa các mối liên kết giữa các
chỉ tiêu phát triển bền vững có liên quan. Phương pháp này sau đó được áp dụng tại 27 quốc gia được
chọn từ Đông Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mongolia), Nam Á (Afghanistan, Bhutan, Bangladesh,
Án Độ, Maldives, Nepal, Pakistan và Sri Lanka) và Đông Nam Á (Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia,
Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam), cũng như là châu Phi (Ethiopia,
Ghana, Malawi, Nam Phi và Tanzania). Để giúp các nhà hoạch định chính sách và các bên hữu quan nghiên
cứu các yếu tố sức mạnh tổng hợp và đánh đổi có thể có giữa các chỉ tiêu phát triển bền vững, IGES đã xây
dựng công cụ SDG Interlinkages Analysis & Visualisation Tool, một giao diện web truy cập miễn phí năm
2017, cập nhật phiên bản V3.0 năm 2019 (Zhou và cộng sự, 2019).
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Phương pháp này có 04 bước như sau (xem Hình 3):







Bước I: Xác định các mối liên kết giữa các chỉ tiêu về mục tiêu phát triển bền vững có liên quan dựa
trên quan hệ nhân-quả thông qua việc xem xét tài liệu toàn diện, tham vấn ý kiến chuyên gia và tham
vấn ý kiến bên hữu quan;
Bước II: Lựa chọn các chỉ số có số liệu có thể theo dõi được cho các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển
bền vững tương ứng dựa trên Bộ chỉ số toàn cầu về mục tiêu phát triển bền vững và các chỉ số thay
thế khác (ví dụ Các chỉ số phát triển thế giới của Ngân hàng Thế giới);
Bước III. Thu thập các dữ liệu theo thời gian (1990-2019) về các chỉ số tại các nước được chọn;
Bước IV. Định lượng hóa các mối liên kết đã xác định được tại Bước I dựa trên các phương pháp thống
kê sử dụng dữ liệu theo thời gian đã thu thập theo các nước được chọn.

Hình 3: Phương pháp để phân tích và trực quan hóa các mối liên kết giữa các mục tiêu phát triển bền vững
Nguồn: Zhou và cộng sự (2019)

Các mối liên kết giữa các mục tiêu phát triển bền vững có thể là mối liên kết giữa các mục tiêu, giữa một
mục tiêu và các chỉ tiêu có liên quan, hoặc giữa các chỉ tiêu. Các mối liên kết này bao gồm các mối liên hệ
trực tiếp giữa 02 chỉ tiêu hoặc mối liên hệ gián tiếp giữa 02 chỉ tiêu thông qua một chỉ tiêu khác hoặc
thông qua các tuyến trung gian. Một liên kết theo quan hệ nhân-quả cũng theo hướng đi từ nguyên nhân
đến kết quả. Ngoài ra, các mối liên kết có thể được xác định theo các quan hệ nhân-quả hoặc theo các
kiểu mối liên hệ khác. Về công cụ SDG Interlinkages Analysis & Visualisation Tool (V3.0), các mối liên kết
được xác định là các mối liên hệ nhân – quả trực tiếp giữa các chỉ tiêu.
Xác định các mối quan hệ nguyên nhân – kết quả giữa các chỉ tiêu phát triển bền vững có liên quan là một
nhiệm vụ đầy thách thức. Kiến thức và tài liệu hiện có trong lĩnh vực này còn rải rác và mang tính bối cảnh
cục bộ. Về công cụ SDG Interlinkages Analysis & Visualisation Tool (V3.0), các mối liên kết được xác định ở
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cấp chỉ số chủ yếu được dựa trên việc xem xét tài liệu tổng hợp có liên quan đến các mục tiêu hoặc chỉ
tiêu cụ thể (xem Zhou và Moinuddin, 2017), cũng như là kiến thức tích lũy được từ các đợt tham vấn ý
kiến quốc tế có liên quan về các chỉ số phát triển bền vững, như Nhóm chuyên gia và liên cơ quan về các
chỉ số mục tiêu phát triển bền vững (IAEG-SDGs) (2015), tham vấn ý kiến chuyên gia, và tham vấn ý kiến
bên hữu quan đối với từng nghiên cứu tình huống cụ thể.
Các mối liên kết được xác định dựa trên quan hệ nhân – quả lại được lượng hóa để nhìn thấy được mức
độ mạnh mẽ của các liên kết và tính chất của các liên kết đó, nghĩa là tích cực hay tiêu cực. Việc lượng hóa
được dựa trên phân tích tương quan đối với dữ liệu theo thời gian ở cấp độ chỉ tiêu. Về công cụ SDG
Interlinkages Analysis & Visualisation Tool (V3.0), đã sử dụng một bộ chỉ tiêu với dữ liệu có thể theo dõi
được dựa trên các chỉ số toàn cầu về mục tiêu phát triển bền vững làm thước đo chủ yếu cho 113 chỉ tiêu.
Dữ liệu theo thời gian bao gồm giai đoạn 1990-2019 được thu thập từ các nguồn đã công bố và nguồn
được công nhận quốc tế đối với mỗi quốc gia được lựa chọn. Cơ sở dữ liệu toàn cầu về chỉ số mục tiêu
phát triển bền vững của Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD, 2019) đã được sử dụng làm nguồn dữ
liệu sơ cấp, và một số dữ liệu bổ sung được lấy từ cơ sở dữ liệu về các mục tiêu phát triển bền vững của
Ngân hàng Thế giới và các tổ chức quốc tế khác. Tất cả dữ liệu được tổng hợp thành một cơ sở dữ liệu và
công bố trên trang công cụ SDG Interlinkages Analysis & Visualisation Tool (có thể truy cập tại địa chỉ
https://sdginterlinkages.iges.jp/visualisationtool.html).
Các hệ số tương quan, trong khoảng [-1, 1], chỉ ra mối quan hệ tuyến tính giữa các chỉ tiêu có liên quan.
Trong phân tích mối liên kết của các mục tiêu phát triển bền vững, các hệ số tương quan là cường độ và
thuộc tính của các liên kết. Các hệ số dương chỉ các mối quan hệ tuyến tính tích cực và hệ số âm chỉ các
mối quan hệ tuyến tính tiêu cực. Các hệ số có giá trị tuyệt đối lớn hơn (ví dụ 0,9) chỉ các mối quan hệ tuyến
tính mạnh giữa các chỉ tiêu và các hệ số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn (ví dụ -0,2) chỉ các mối quan hệ tuyến
tính yếu.

5.3 Một khung tổng quát về phân tích các mối liên kết mục tiêu phát triển bền
vững phục vụ Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền
vững
Như đã giới thiệu trong Phần 5.1, phân tích các mối liên kết mục tiêu phát triển bền vững được thực hiện
để cung cấp thông tin đầu vào cho quy trình chính sách của Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất
và Tiêu dùng Bền vững (2020-2030) về các sức mạnh tổng hợp và đánh đổi có thể có khi thực hiện các mục
tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam. Để thực hiện nhiệm vụ này, đã xây dựng một khung tổng quát định
hướng việc phân tích mối liên kết và gắn kết việc phân tích với triển khai thực hiện chính sách của chính
phủ (xem Hình 4).
Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững hiện nay (2016-2020), và các chính
sách quốc gia có liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm Kế hoạch Hành động Quốc gia về
thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam và các lộ trình để đạt được các
mục tiêu phát triển bền vững là các chính sách định hướng cho việc xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc
gia mới về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững (2021-2030).
Các mối liên kết mục tiêu phát triển bền vững được phân tích trong dự thảo Kế hoạch Hành động Quốc
gia về mục tiêu phát triển bền vững, một sản phẩm gián tiếp trong quá trình hoạch định chính sách. Các
hoạt động được đề xuất trong dự thảo này được chia thành 03 phần: i) các mục tiêu cụ thể với các chỉ tiêu
được lượng hóa; ii) các hoạt động chủ yếu được đề xuất để thúc đẩy sản xuất bền vững và tiêu dùng bền
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vững dựa trên tư duy vòng đời; và iii) các biện pháp thực hiện. Các hoạt động đề xuất được tổng hợp theo
các chỉ tiêu phát triển bền vững có liên quan để phục vụ cho phân tích này.
Các ý nghĩa về kinh tế và xã hội của các hoạt động đề xuất cho các mục tiêu phát triển bền vững được
phân thành 04 khía cạnh sau:
i)
ii)
iii)
iv)

đáp ứng các nhu cầu cơ bản của mọi người (Mục tiêu 2 xóa đói và an ninh lương thực, Mục
tiêu 6 tiếp cận toàn dân về nước uống an toàn và vệ sinh, và Mục tiêu 7 tiếp cận toàn dân về
năng lượng hiện đại);
giảm nghèo và bất bình đẳng (Mục tiêu 5 bình đẳng giới và Mục tiêu 10 giảm bất bình đẳng
thu nhập và các bất bình đẳng khác);
bảo đảm sự thịnh vượng kinh tế và tạo việc làm (Mục tiêu 8 duy trì tăng trưởng kinh tế và
việc làm bền vững cho tất cả); và
Nâng cao phúc lợi cho con người (Mục tiêu 1 xóa nghèo, Mục tiêu 3 cuộc sống khỏe mạnh và
phúc lợi, Mục tiêu 9 tiếp cận toàn dân về cơ sở hạ tầng thiết yếu và các dịch vụ cơ bản, và
Mục tiêu 10 tiếp cận toàn dân về nhà ở và nâng cấp khu nhà ổ chuột).

Hình 4: Khung tổng quát về phân tích mối liên kết mục tiêu phát triển bền vững phục vụ việc xây dựng Chương
trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững
Nguồn: Zhou và cộng sự (2019)

Đã xác định bốn khía cạnh dựa trên khái niệm sản xuất và tiêu dùng bền vững, nhằm đáp ứng các nhu cầu
cơ bản cho tất cả mọi người và mang lại một cuộc sống tốt hơn không chỉ cho thế hệ hiện tại mà còn cả
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các thế hệ tương lai thông qua việc cung cấp và sử dụng hàng hóa và dịch vụ, đồng thời giảm sử dụng các
nguồn tài nguyên thiên nhiên và vật liệu độc hại, giảm phát thải và các chất gây ô nhiễm trong suốt vòng
đời của một sản phẩm (Hội nghị thượng đỉnh Oslo, 1994). Bốn khía cạnh này cũng là các mục tiêu tổng
quan của Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững ở Việt Nam. Bao gồm: i)
thúc đẩy sử dụng và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; ii) sản xuất và tiêu dùng bền vững
theo phương pháp tiếp cận vòng đời; và iii) tạo ra việc làm xanh, tăng cường lối sống bền vững và nâng
cao chất lượng đời sống người dân hướng tới nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.
Về phân tích các mối liên kết mục tiêu phát triển bền vững, khía cạnh môi trường của các mục tiêu phát
triển bền vững tập trung vào việc tách rời giữa tăng trưởng kinh tế và sử dụng tài nguyên, suy giảm sinh
thái được xem là một phần không thể tách rời trong Kế hoạch Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu
dùng Bền vững. Việc tách rời giữa tăng trưởng kinh tế và sử dụng tài nguyên, suy thoái môi trường là mục
tiêu tổng quát để đạt được sản xuất và tiêu dùng bền vững nói chung và cụ thể là với Việt Nam, một nước
có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, mức tiêu hao nguyên liệu cao (gấp 03 lần so với năm 2000), và suy thoái
môi trường nghiêm trọng (như mất tính đa dạng sinh học). Nên việc tách rời một cách hiệu quả nên được
thực hiện không chỉ trên khía cạnh sản xuất mà còn cả trong vòng đời của sản phẩm và dịch vụ. Quan điểm
này được phản ánh trong các nguyên tắc được đề xuất trong dự thảo Kế hoạch Hành động Quốc gia về
Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững. Khi phân tích các mối liên kết mục tiêu phát triển bền vững, việc sử dụng
và quản lý tài nguyên bền vững (mục tiêu 12) và duy trì các dịch vụ hệ sinh thái, bao gồm các hệ sinh thái
dưới nước (mục tiêu 6), hệ thống khí hậu (mục tiêu 13), các hệ sinh thái biển và ven biển (mục tiêu 14) và
các hệ sinh thái trên cạn (mục tiêu 15) nên được đặt là các mục tiêu tổng quát để đạt được sản xuất và
tiêu dùng bền vững ở Việt Nam.
Trong quy trình hoạch định chính sách, dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu
dùng Bền vững đã được thảo luận và rà soát tại các buổi tham vấn ý kiến liên bộ để đi đến thống nhất và
hoàn thiện Kế hoạch Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững để trình lên phê duyệt. Các
kết quả phân tích mối liên kết về các mục tiêu phát triển bền vững đã được dùng để cung cấp cho bộ chủ
quản và các cơ quan khác về các sức mạnh tổng hợp và đánh đổi có thể có từ các hoạt động sản xuất và
tiêu dùng bền vững được đề xuất trong quá trình tham vấn ý kiến và đi đến thống nhất.
Tiến thêm một bước nữa, phân tích các mối liên kết mục tiêu phát triển bền vững cũng có thể cung cấp
thông tin đầu vào về các lĩnh vực ưu tiên trong sản xuất và tiêu dùng bền vững, cũng như là các yếu tố
động lực và các kết quả có thể có. Thông tin này sẽ định hướng các quy định thể chế có liên quan và sự
phân bổ kinh phí khi xem xét, giải quyết các sức mạnh tổng hợp và đánh đổi trong giai đoạn thực hiện
Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững (2021-2030).

5.4 Kết quả phân tích mối liên kết mục tiêu phát triển bền vững phục vụ dự thảo
Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững
Đã thực hiện phân tích các mối liên kết mục tiêu phát triển bền vững đối với các hoạt động được đề xuất
trong dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững thông qua công cụ
IGES SDG Interlinkages Tool (xem Phần 5.2 về phương pháp luận chi tiết). Các hoạt động đề xuất trong dự
thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững bao gồm các mục tiêu cụ thể,
các hoạt động chính về sản xuất bền vững và tiêu dùng bền vững, và các biện pháp thực hiện. Tất cả đều
nhất quán với các chỉ tiêu phát triển bền vững có liên quan. Sau đó, sử dụng công cụ SDG Interlinkages
Tool để phân tích mối liên kết giữa các chỉ tiêu phát triển bền vững được tổng hợp và giữa các chỉ tiêu
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phát triển bền vững được tổng hợp với các chỉ tiêu khác. Kết quả được trực quan hóa và tổng hợp vào
khung phân tích phục vụ việc phân tích các mối liên kết mục tiêu phát triển bền vững (xem Hình 4).

5.4.1 Sự phù hợp giữa các hoạt động được đề xuất trong dự thảo Chương trình Hành động
Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững với khung phân tích các mối liên kết mục tiêu phát
triển bền vững
Các mục tiêu tổng quát để đạt được sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam và các chỉ tiêu phát triển
bền vững tương ứng để đạt được sự tách rời giữa tăng trưởng kinh tế và sử dụng tài nguyên (chỉ tiêu 8.4
và 12.2) và suy giảm sinh thái, bao gồm các hệ sinh thái dưới nước (chỉ tiêu 6.6), hệ thống khí hậu (chỉ tiêu
13.1 và 13.2), các hệ sinh thái biển và ven biển (chỉ tiêu 14.2) và các hệ sinh thái trên cạn (chỉ tiêu 15.1,
15.2, 15.3, 15.4 và 15.5) được đặt trên cùng của phần “CÁC CHỈ TIÊU” trong khung phân tích các mối liên
kết (xem Hình 5). Các hoạt động cụ thể được đề xuất trong dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về
Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững và các chỉ tiêu phát triển bền vững tương ứng (xem Bảng 10) nằm trong
phần “CÁC CHỈ TIÊU” bên dưới các mục tiêu tổng quát về tách rời và nằm trong phần “CÁC BIỆN PHÁP”.

Hình 5: Khung phân tích các mối liên kết mục tiêu phát triển bền vững cho dự thảo Chương trình Hành động
Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững ở Việt Nam
Nguồn: Tác giả.
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Bảng 24: Các mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu được đề xuất trong dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về
Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững và các chỉ tiêu phát triển bền vững tương ứng
CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ TRONG DỰ THẢO SỰ PHÙ HỢP VỚI CHƯƠNG
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC
XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG
GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU
DÙNG BỀN VỮNG ĐƯỢC PHÊ
DUYỆT
Doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn;
i) Mục tiêu cụ thể về phát
triển và nhân rộng các mô
hình về sản xuất sạch hơn và
sản xuất - tiêu dùng bền
vững, và phổ biến, tuyên
truyền; ii) Lĩnh vực ưu tiên 4;
Chất thải rắn đô thị và chất thải rắn xây dựng sẽ Lĩnh vực ưu tiên 10;
được tái chế hoặc tái sử dụng và sản xuất năng
lượng hoặc phân bón hữu cơ; chất thải rắn công
nghiệp không nguy hại tại các khu công nghiệp sẽ
được thu gom để tái sử dụng và tái chế;
Giảm rác thải thực phẩm trong giai đoạn trước Lĩnh vực ưu tiên 5;
tiêu thụ
Đẩy mạnh vận tải công cộng tại các thành phố
lớn;
Thúc đẩy mua sắm công xanh của các cơ quan Lĩnh vực ưu tiên 8;
chính phủ ở cấp trung ương và địa phương;
Các đơn vị xuất khẩu phải đáp ứng các tiêu chuẩn Lĩnh vực ưu tiên 3, 6 và 15.
kỹ thuật có liên quan về xuất khẩu.

CÁC CHỈ TIÊU PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG
TƯƠNG ỨNG
7.3, 8.4, 9.4, 12.4,
12.6

11.6, 12.5

12.3
11.2
12.7
9.3, 12.a, 17.11,
17.12

Để đạt được các mục tiêu cụ thể này, dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng
Bền vững đã đề xuất các nhiệm vụ chủ yếu và các hoạt động cụ thể để thúc đẩy sản xuất bền vững và tiêu
dùng bền vững. Các nhiệm vụ và hoạt động được đề xuất cũng như là các chỉ tiêu phát triển bền vững
tương ứng nằm trong phần “CÁC HOẠT ĐỘNG” trong khung phân tích mối liên kết mục tiêu phát triển bền
vững.
Một số thể chế và chính sách thực thi đã được giới thiệu trong dự thảo Kế hoạch Hành động Quốc gia về
Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững, nằm trong phần “CÁC BIỆN PHÁP” trong khung phân tích mối liên kết
mục tiêu phát triển bền vững. Bao gồm tăng cường quản lý nhà nước (các chỉ tiêu 16.3, 16.5 và 16.6), tăng
cường hợp tác quốc tế về phát triển và chuyển giao công nghệ (chỉ tiêu 17.6, 17.7 và 17.8), nâng cao năng
lực thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững và các kế hoạch hành
động quốc gia khác (chỉ tiêu 17.9), tăng cường xuất khẩu (chỉ tiêu 17.11 và 17.12), và thúc đẩy các quan
hệ đối tác với nhiều bên hữu quan (chỉ tiêu 17.16 và 17.17).

5.4.2 Kết quả phân tích mối liên kết mục tiêu phát triển bền vững để đạt được sản xuất bền
vững trong dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững
Để đạt được sản xuất bền vững, dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền
vững đã đề xuất một số nhiệm vụ chủ yếu và hoạt động cụ thể về đẩy mạnh quá trình sản xuất và sử dụng
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bền vững nguyên liệu đầu vào (xem Bảng 25), và một hệ thống phân phối sản phẩm bền vững (xem Bảng
26).
Bảng 25: Các nhiệm vụ chủ yếu và các hoạt động cụ thể về quá trình sản xuất và sử dụng bền vững nguyên
liệu đầu vào trong dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững và các chỉ
tiêu phát triển bền vững tương ứng
CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG DỰ THẢO
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN
XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG
Quy hoạch và quản lý các quy trình khai thác và
sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên;

Đẩy mạnh thiết kế sinh thái và hiệu quả môi
trường tổng quát của các sản phẩm và dịch vụ;
Đẩy mạnh quản lý tổng hợp tài nguyên nước và
tăng cường sử dụng hiệu quả tài nguyên nước
trong nông nghiệp, thủy lợi, công nghiệp, dịch vụ
và sinh hoạt;
Thúc đẩy các nguồn tài nguyên đổi mới, có thể
tiếp cận để sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết
kiệm;
Triển khai các hoạt động đổi mới sinh thái tại các
doanh nghiệp, khu công nghiệp và cụm công
nghiệp;
Khuyến khích đầu tư vào công nghệ nông nghiệp,
nông nghiệp hữu cơ, và hiệu quả nguồn nước để
tăng năng suất nông nghiệp;
Thông qua và thực hiện phương pháp quản lý
vòng đời đối với tất cả các hóa chất và rác thải
ngoài việc tiêu hủy, thải bỏ;
Tăng năng suất nông nghiệp trong suốt vòng đời
của thực phẩm từ chế biến, phân phối, tiêu thụ
để giảm thiểu rác thải;
Giảm thiểu xả rác và tăng giá trị kinh tế của nguồn
rác thải thông qua phòng ngừa, giảm thiểu, tái
chế, tái sử dụng và thu hồi năng lượng.
Danh sách các hoạt động cụ thể trong dự thảo
Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và
Tiêu dùng Bền vững

SỰ PHÙ HỢP VỚI
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH
ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN
XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN
VỮNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
i) Các mục tiêu tổng quát;
ii) Mục tiêu cụ thể về sử
dụng vật liệu và tài
nguyên trong cách ngành
chính; iii) Lĩnh vực ưu tiên
2;
Lĩnh vực ưu tiên 3;

CÁC CHỈ TIÊU PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG
TƯƠNG ỨNG

Lĩnh vực ưu tiên 2;

6.5, 6.4

Lĩnh vực ưu tiên 2;

7.3

i) Mục tiêu cụ thể về nâng
cao nhận thức cho các
khu, cụm công nghiệp; ii)
Lĩnh vực ưu tiên 3;
Lĩnh vực ưu tiên 2 và 14;

9.5, 9.b

Lĩnh vực ưu tiên 2, 3 và
10;

12.2

9.4, 12.6

2.a, 10.b, 17.5 và có
thể gián tiếp 2.3,
2.4 và 6.4
12.4

Lĩnh vực ưu tiên 4, 5, 9;

12.3

Lĩnh vực ưu tiên 3, 10;

12.5
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Xây dựng các tiêu chí về đổi mới sinh thái cho các
sản phẩm được chọn theo chương trình đổi mới
sinh thái của Bộ Công thương;
Xây dựng hướng dẫn về nền kinh tế tuần hoàn để
phổ biến tới các khu công nghiệp sinh thái được
chọn nhằm đẩy mạnh tuần hoàn tài nguyên, 3R,
và cộng sinh công nghiệp áp dụng dữ liệu lớn
thông qua phương pháp vòng đời;

Triển khai chương trình tự nguyện về mở rộng
trách nhiệm nhà sản xuất cho các doanh nghiệp
lớn trong ngành công nghiệp hóa chất, điện tử và
bao bì đóng gói;
Thực hiện các hoạt động đào tạo và xây dựng các
hướng dẫn kỹ thuật về sử dụng hiệu quả tài
nguyên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong
ngành giấy – bột giấy, dệt may và thuộc da trong
các khu và cụm công nghiệp;
Triển khai một diễn đàn để phổ biến công nghiệp
tốt nhất hiện có nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
nước trong sản xuất nông nghiệp;
Thực hiện các cuộc kiểm toán tự nguyện về hiệu
quả năng lượng và sản xuất sạch hơn trong các
ngành thép, xi măng và nước giải khát;
Triển khai chương trình nâng cao nhận thức về
khôi phục hệ sinh thái cho các khu khai thác mỏ
trong ngành khai thác than.

Lĩnh vực ưu tiên 3;

9.5, 9.b

i) Các mục tiêu cụ thể về
nâng cao nhận thức cho
các khu, cụm công nghiệp
và xây dựng, nhân rộng
các mô hình về sản xuất
sạch hơn và sản xuất tiêu dùng bền vững; ii)
Lĩnh vực ưu tiên 1, 3, 10,
11
i) Mục tiêu cụ thể về nâng
cao nhận thức cho các
khu, cụm công nghiệp; ii)
Lĩnh vực ưu tiên 4, 10
i) Mục tiêu cụ thể về nâng
cao nhận thức cho các
khu, cụm công nghiệp; ii)
Lĩnh vực ưu tiên 4, 9, 13

12.6, 9.4

Lĩnh vực ưu tiên 4, 12, 13

6.a

12.6

12.a, 8.4

i) Mục tiêu cụ thể về nâng
cao nhận thức cho các
khu, cụm công nghiệp; ii)
Lĩnh vực ưu tiên 2, 3, 4,
11
i) Mục tiêu cụ thể về nâng
cao nhận thức cho các
khu, cụm công nghiệp; ii)
Lĩnh vực ưu tiên 2, 3, 4
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Bảng 26: Các nhiệm vụ chủ yếu và các hoạt động cụ thể về hệ thống phân phối sản phẩm bền vững và
các chỉ tiêu phát triển bền vững tương ứng
CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG DỰ THẢO CHƯƠNG
TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU
DÙNG BỀN VỮNG
Tăng cường sự liên kết giữa các đơn vị cung ứng
nguyên liệu đầu vào, đơn vị sản xuất, đơn vị phân
phối và người tiêu dùng với sản xuất và tiêu dùng các
sản phẩm bền vững;
Thiết lập và phát triển các chuỗi cung ứng bền vững
cho các sản phẩm nông nghiệp, giảm tổn thất sau
thu hoạch;
Tăng cường thu mua sản phẩm xanh của các đơn vị
phân phối trong chuỗi cung ứng;
Danh sách các hoạt động cụ thể trong dự thảo
Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và
Tiêu dùng Bền vững
Xây dựng và thực hiện hướng dẫn về phân phối xanh
đối với các sản phẩm nông nghiệp;
Thiết lập các chuỗi/mạng lưới cung ứng xanh và bền
vững để phân phối các sản phẩm nông nghiệp và
thực phẩm xanh, sạch theo tiêu chuẩn GAP Việt
Nam, và giảm tổn thất sau thu hoạch;
Thiết lập một trang web chia sẻ thông tin về các sản
phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường trên cả
nước để tăng cường các mối liên kết giữa đơn vị
cung ứng nguyên liệu đầu vào, đơn vị sản xuất, đơn
vị phân phối và người tiêu dùng thông qua công
nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu;
Triển khai chương trình cam kết tự nguyện cho các
siêu thị hoặc trung tâm mua sắm để tăng cường mua
các sản phẩm xanh từ các nhà sản xuất;
Chương trình thu gom và tái chế đối với rác thải bao
bì và phân phối cho các đơn vị sản xuất, vận chuyển,
lưu kho và bán lẻ thực phẩm;
Thực hiện đào tạo cho các doanh nghiệp phân phối
về thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn và tiết
kiệm năng lượng;

SỰ PHÙ HỢP VỚI
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH
ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN
XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN
VỮNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Lĩnh vực ưu tiên 3, 4, 5, 6,
7, 9

CHỈ TIÊU PHÁT
TRIỂN BỀN
VỮNG TƯƠNG
ỨNG

Lĩnh vực ưu tiên 2, 5, 7, 8,
9;

2.c, 12.3

12.4, 17.11,
17.12

Lĩnh vực ưu tiên 6, 7, 8, 9,
11;

Lĩnh vực ưu tiên 1, 5, 7, 8,
9, 11;
Lĩnh vực ưu tiên 5, 7, 8, 9,
11;

2.c

Lĩnh vực ưu tiên 12, 13;

17.6

i) Mục tiêu cụ thể cho các
siêu thị sử dụng bao bì
thân thiện với môi
trường;
ii) Lĩnh vực ưu tiên 5, 6, 7;
Lĩnh vực ưu tiên 2, 3, 5,
11;
Lĩnh vực ưu tiên 5, 9

12.3

12.5
12.a, 9.4

Sử dụng công cụ SDG Interlinkages Tool, các mối liên kết giữa các nhiệm vụ chủ yếu và hoạt động cụ
thể được đề xuất để đạt được sản xuất bền vững (với các chỉ tiêu phát triển bền vững tương ứng) ở
Việt Nam đã được phân tích và trực quan hóa (xem Hình 6). Các mối liên kết này bao gồm: i) mối liên
kết giữa các chỉ tiêu phát triển bền vững tương ứng về phát triển bền vững; ii) mối liên kết giữa chỉ
tiêu phát triển bền vững và “CÁC CHỈ TIÊU” (bao gồm các mục tiêu tách rời tổng quát và các mục tiêu
cụ thể); và iii) mối liên kết giữa các chỉ tiêu phát triển bền vững và 04 khía cạnh trong các mặt xã hội
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và kinh tế của các mục tiêu phát triển bền vững. Các đường nét liền màu đen chỉ các sức mạnh tổng
hợp giữa cặp chỉ tiêu tương ứng (mũi tên chỉ chiều hướng ảnh hưởng), còn các đường màu đỏ chỉ các
yếu tố đánh đổi. Các đường nét đứt nghĩa là hai chỉ tiêu có mối liên kết nhân – quả, nhưng tính chất
hoặc cường độ của mối liên kết này không thể ước tính được do thiếu dữ liệu.
Sự gia tăng phát thải khí nhà kính và ô nhiễm từ các cơ sở sản xuất và kinh doanh đã thúc đẩy sự cần
thiết phải sắp xếp lại các hoạt động của chuỗi cung ứng nhằm bảo tồn các nguồn tài nguyên cạn kiệt.
Quản lý chuỗi cung ứng là một yếu tố quan trọng, và có sự liên kết trực tiếp với năng suất và vị trí cạnh
tranh.

Hình 6: Các liên kết mục tiêu phát triển bền vững của các nhiệm vụ chủ yếu và hoạt động cụ thể để đạt
được sản xuất bền vững đề ra trong dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng
Bền vững

Nguồn: Hình ảnh được tạo ra bằng công cụ SDG Interlinkages Analysis & Visualisation Tool (V3.0) (Zhou và cộng sự, 2019)
Chú ý: Mỗi nút là một chỉ tiêu trong mục tiêu phát triển bền vững. Các đường nét liền màu đen chỉ các sức mạnh tổng hợp
giữa cặp chỉ tiêu tương ứng (mũi tên chỉ chiều hướng ảnh hưởng), còn các đường màu đỏ chỉ các đánh đổi. Đường nét đứt
nghĩa là hai chỉ tiêu có mối liên kết nhân – quả, nhưng tính chất hoặc cường độ của mối liên kết này không thể ước tính được
do thiếu dữ liệu.

5.4.3 Kết quả phân tích các mối liên kết mục tiêu phát triển bền vững để đạt được tiêu dùng
bền vững trong dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền
vững
Trong dự thảo Kế hoạch Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững, việc đạt được tiêu
dùng bền vững chủ yếu tập trung vào thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm thân thiện với môi trường thông
qua mua sắm công, thay đổi lối sống và xuất khẩu bền vững. Cũng có thể đạt được thông qua việc
giảm hóa chất, rác thải nguy hại và chất thải rắn đô thị bằng cách thúc đẩy các hoạt động 3R, và thay
đổi lối sống và nhập khẩu bền vững. Các nhiệm vụ chủ yếu và các hoạt động cụ thể về lối sống và tiêu
dùng bền vững và về xuất khẩu, nhập khẩu bền vững và các chỉ tiêu tương ứng trong mục tiêu phát
triển bền vững được tổng hợp trong Bảng 27 và Bảng 28.
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Bảng 27: Các nhiệm vụ chủ yếu và các hoạt động cụ thể về lối sống và tiêu dùng bền vững và các chỉ
tiêu tương ứng trong mục tiêu phát triển bền vững
CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG DỰ THẢO
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA
VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG

SỰ PHÙ HỢP VỚI CHƯƠNG
TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC
GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU
DÙNG BỀN VỮNG ĐƯỢC
PHÊ DUYỆT

Bảo đảm các thông lệ mua sắm công bền
vững;
Cung cấp cơ sở hạ tầng và thông tin tốt
hơn để hỗ trợ người tiêu dùng đưa ra các
lựa chọn tiêu dùng tốt hơn;
Hỗ trợ người tiêu dùng thực hiện các
hoạt động 3R trong cuộc sống hàng ngày;
Tăng cường du lịch sinh thái tại các điểm
du lịch để giảm tác động của du lịch đối
với môi trường;
Hạn chế tiêu thụ các sản phẩm không
thân thiện với môi trường
Xây dựng và phổ biến các mô hình tiêu
thụ bền vững và có trách nhiệm, hài hòa
với thiên nhiên;

Lĩnh vực ưu tiên 8;

CÁC CHỈ TIÊU
TƯƠNG ỨNG
TRONG MỤC
TIÊU PHÁT
TRIỂN BỀN
VỮNG
12.7

Lĩnh vực ưu tiên 6, 7, 9, 11;

4.7, 12.8

Lĩnh vực ưu tiên 6, 7, 9, 11;

12.8, 12.5

Lĩnh vực ưu tiên 9, 11;

8.9, 12.b

Lĩnh vực ưu tiên 1, 6, 7, 8,
9;
i) Mục tiêu cụ thể về xây
dựng và phổ biến các mô
hình về sản xuất và tiêu
dùng bền vững; ii) Các lĩnh
vực ưu tiên 4, 9;

4.7, 9.2, 9.4,
12.8, 12.c
4.7, 12.8

Lĩnh vực ưu tiên 1, 8;

12.7

6.3,
16.6,
17.16

Lĩnh vực ưu tiên 5, 6, 7, 9,
11;

4.7, 12.8

17.8,
9.c

Lĩnh vực ưu tiên 5, 7, 9, 11;

12.3, 12.5

17.16

Danh sách các hoạt động cụ thể trong dự
thảo Chương trình Hành động Quốc gia
về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững
Sửa đổi các quy định về mua sắm công và
xây dựng các tiêu chí xanh đặc biệt khi
thực hiện mua sắm công trong Luật Đấu
thầu. Xây dựng hướng dẫn về mua sắm
công xanh để quyết định các tiêu chí và
lập danh sách các sản phẩm xanh nội địa
được ưu tiên, để phổ biến hướng dẫn tới
các bộ, ngành, cơ quan chính phủ và các
doanh nghiệp, dự án của nhà nước.
Xây dựng một diễn đàn trực tuyến về
chuỗi cung ứng minh bạch thông qua
mạng lưới hiệp hội thông tin người tiêu
dùng để cung cấp thông tin cho người
tiêu dùng về các tác động an toàn và môi
trường (nhãn xanh) của sản phẩm trong
chuỗi cung ứng khi đưa ra các quyết định
mua sắm và ngăn ngừa sự khiếu nại, tố
cáo sai về sản phẩm xanh.
Triển khai một diễn đàn nhiều bên do
chính phủ đứng đầu về giảm thiểu rác
thải thực phẩm để mời các đơn vị bán lẻ,

CÁC
BIỆN
PHÁP
THỰC
HIỆN
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nhà hàng, khách sạn kiểm soát mức độ
rác thải thực phẩm hiện nay trong khâu
tiêu thụ và thiết lập chỉ tiêu về mức cắt
giảm tự nguyện và báo cáo tiến độ
thường xuyên.
Chọn 05 thành phố lớn để xây dựng kế
hoạch mở rộng giao thông vận tải công
cộng và chỉ định một khu vực công cộng
cụ thể trong trung tâm làm nơi tổ chức
“ngày không xe ô tô” một lần trong tháng
để khuyến khích người dân đi bộ và đi xe
đạp.
Thiết lập hệ thống thu gom rác thải điện
tử và sửa chữa đồ điện tử (điện thoại và
máy tính) và đồ gia dụng (máy giặt, tủ
lạnh, ti vi) thông qua quan hệ đối tác
công tư giữa các chính quyền thành phố
và đơn vị sản xuất để cung cấp thông tin
về việc sửa chữa và tái sử dụng nhằm kéo
dài tuổi thọ của sản phẩm, và để người
tiêu dùng thải bỏ các sản phẩm đã qua sử
dụng cho các đơn vị sản xuất nhằm thu
hồi, tái chế và tái sản xuất.
Thúc đẩy du lịch sinh thái thông qua sự
phát triển các hoạt động du lịch sinh thái
và quan hệ đối tác với các hiệp hội ngành
khách sạn để cấp chứng nhận Nhãn Bông
Sen Xanh cho các khách sạn.
Đánh phí môi trường đối với các sản
phẩm không thân thiện với môi trường
như túi nilon tại siêu thị và cửa hàng tạp
hóa.

i) Mục tiêu cụ thể về xây
dựng và phổ biến các mô
hình về sản xuất và tiêu
dùng bền vững; ii) Lĩnh vực
ưu tiên 9;

11.2, 12.8

11.3

Lĩnh vực ưu tiên 3, 6, 7, 9,
10, 11

12.5, 12.8

17.8,
17.16

Lĩnh vực ưu tiên 4, 9, 11

8.9, 12.8, 12.b

17.16

i) Mục tiêu cụ thể về bao bì 12.2, 12.5,
thân thiện với môi trường; 12.8
ii) Lĩnh vực ưu tiên 1

12.c

Bảng 28 Các nhiệm vụ chủ yếu và các hoạt động cụ thể về xuất – nhập khẩu bền vững và các chỉ tiêu
tương ứng trong mục tiêu phát triển bền vững
CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG DỰ
THẢO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
QUỐC GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG
BỀN VỮNG
Cải thiện sự tiếp cận thị trường của các
sản phẩm xanh để xuất khẩu trên thị
trường toàn cầu
Tăng cường chứng nhận nhãn sinh thái
đối với các sản phẩm xuất khẩu;
Cải thiện sự tiếp cận thị trường để thúc
đẩy xuất khẩu bền vững các sản phẩm

SỰ PHÙ HỢP VỚI
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH
ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN
XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN
VỮNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Lĩnh vực ưu tiên 5

CÁC CHỈ TIÊU
TƯƠNG ỨNG
TRONG MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN BỀN
VỮNG
2.4, 2.b, 8.a, 9.2,
9.4, 10.a

Lĩnh vực ưu tiên 6

2.4, 9.2, 9.4, 12.8

Lĩnh vực ưu tiên 5

12.4, 12.5

CÁC BIỆN
PHÁP THỰC
HIỆN
17.11, 17.12

16.3, 16.6,
17.11, 17.12
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chủ lực của Việt Nam và kiểm soát chặt
chẽ việc nhập khẩu phế liệu;
Tăng cường hợp tác quốc tế về tuần
hoàn tài nguyên và cộng sinh công
nghiệp
Thực thi các quy định về nhập khẩu phế
liệu và rác thải từ nước ngoài;
Thúc đẩy nhập khẩu bền vững công nghệ
sạch từ các nước khác;
Danh sách các hoạt động cụ thể trong
dự thảo Chương trình Hành động Quốc
gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững
Xây dựng một cơ sở dữ liệu trực tuyến
về cải thiện sự tiếp cận thị trường cho
các sản phẩm xuất khẩu xanh chủ lực tập
trung vào các sản phẩm điện tử, dệt
may, quần áo, đồ mộc, nông sản và hải
sản;
Triển khai chương trình hỗ trợ cho các
đơn vị xuất khẩu để xin chứng nhận
nhãn sinh thái và thương mại công bằng;
Tổ chức một khu vực sản phẩm “sản
xuất và tiêu dùng bền vững” tại các buổi
triển lãm thương mại xuất khẩu trong
các ngành được chọn như điện tử, dệt
may và chế biến thực phẩm;
Tham gia diễn đàn quốc tế về tuần hoàn
rác thải và tài nguyên để tăng cường
hợp tác và cộng sinh công nghiệp;
Sửa đổi các quy định và tiêu chuẩn về
nhập khẩu phế liệu và rác thải làm
nguyên liệu đầu vào cho sản xuất theo
luật Việt Nam và hiệp định quốc tế;
Thực hiện các chương trình nâng cao
nhận thức và nâng cao năng lực cho
chính quyền địa phương, các công ty
thương mại và hải quan nhằm tăng
cường thực thi các quy định về nhập
khẩu phế liệu và rác thải;
Xây dựng thỏa thuận quốc tế và song
phương với các nước để nhập khẩu công
nghệ sạch.

Lĩnh vực ưu tiên 15

12.2, 12.5

17.16

12.4, 12.5

16.3, 16.6,
17.11, 17.12
17.6, 17.7

Lĩnh vực ưu tiên 13, 15

9.4, 9.5, 12.a

Lĩnh vực ưu tiên 5, 11

2.4, 2.b, 8.a, 9.2,
9.4, 10.a

Lĩnh vực ưu tiên 5, 6

2.4, 9.2, 9.4, 12.8

Lĩnh vực ưu tiên 5

2.4, 9.2, 9.4

Lĩnh vực ưu tiên 2, 3, 10,
15

12.5

17.11,
17.12, 17.16

Lĩnh vực ưu tiên 1, 5, 15

12.4, 12.5

16.3, 16.6,
17.11, 17.12

i) Các mục tiêu cụ thể về
nâng cao nhận thức cho
chính quyền địa phương
và kế hoạch hành động
địa phương; ii) Lĩnh vực
ưu tiên 1;
Lĩnh vực ưu tiên 15

12.4, 12.5

16.3, 16.6,
16.7, 17.9,
17.17,

9.4, 9.5, 12.a

17.6, 17.7

12.8, 17.8

Sử dụng công cụ SDG Interlinkages Tool để phân tích và trực quan hóa các mối liên kết giữa các nhiệm
vụ chủ yếu và hoạt động cụ thể được đề xuất để đạt được tiêu dùng bền vững (với các chỉ tiêu tương
ứng trong mục tiêu phát triển bền vững) ở Việt Nam (xem Hình 7). Các mối liên kết bao gồm: i) mối
liên kết giữa các chỉ tiêu tương ứng trong mục tiêu phát triển bền vững về tiêu dùng bền vững; ii) mối
liên kết giữa các chỉ tiêu tương ứng trong mục tiêu phát triển bền vững và “CÁC CHỈ TIÊU” (bao gồm
các mục tiêu tách rời tổng quát và các mục tiêu cụ thể); và iii) mối liên kết giữa các chỉ tiêu tương ứng
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trong mục tiêu phát triển bền vững và 04 khía cạnh về mặt xã hội và kinh tế của các mục tiêu phát triển
bền vững.

Hình 7: Các mối liên kết mục tiêu phát triển bền vững của các nhiệm vụ chủ yếu và hoạt động cụ thể
nhằm đạt được tiêu dùng bền vững đề ra trong dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất
và Tiêu dùng Bền vững

Nguồn: Hình được tạo ra từ công cụ SDG Interlinkages Analysis & Visualisation Tool (V3.0) (Zhou và cộng sự, 2019)
Chú ý: Xem Hình 6.

5.5 Các nhân tố chính có tác động “thúc đẩy” và “hạn chế” các hoạt động được
đề xuất
Các nhân tố chính có tác động thúc đẩy và hạn chế các hoạt động được đề xuất, bao gồm “CÁC CHỈ
TIÊU”, “CÁC HOẠT ĐỘNG” và “CÁC BIỆN PHÁP” trong Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất
và Tiêu dùng Bền vững được phân tích dựa trên xu hướng trước đó của các chỉ số có liên quan đối với
các chỉ tiêu tương ứng trong mục tiêu phát triển bền vững của các hoạt động được đề xuất, thông qua
công cụ SDG Interlinkages Tool. Do dữ liệu không có sẵn, chỉ một số hoạt động được đề xuất (với các
chỉ tiêu tương ứng trong mục tiêu phát triển bền vững) có thể nhìn thấy xu hướng trước đó. Tổng hợp
các dữ liệu và xu hướng (xu hướng tăng và giảm) của các hoạt động đề xuất được trình bày trong Bảng
29.
Bảng 29: Tổng hợp các dữ liệu và xu hướng (tăng và giảm) của các chỉ tiêu và biện pháp đề xuất trong
dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững
KHUNG PHÂN
TÍCH MỐI LIÊN KẾT
MỤC TIÊU PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG

CÁC HOẠT ĐỘNG
ĐƯỢC ĐỀ XUẤT
TRONG DỰ THẢO
CHƯƠNG TRÌNH

CÁC CHỈ TIÊU
TƯƠNG ỨNG
TRONG MỤC
TIÊU PHÁT

CÁC CHỈ TIÊU
TƯƠNG ỨNG
TRONG MỤC
TIÊU PHÁT

KHÔNG CÓ DỮ
LIỆU CHO CÁC
CHỈ SỐ CÓ LIÊN
QUAN
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CÁC CHỈ TIÊU

CÁC HOẠT ĐỘNG
và BIỆN PHÁP

Bốn khía cạnh của
các mục tiêu phát
triển bền vững

HÀNH ĐỘNG QUỐC
GIA VỀ SẢN XUẤT
VÀ TIÊU DÙNG BỀN
VỮNG
Các mục tiêu tách rời
tổng quát
Các mục tiêu cụ thể
Các nhiệm vụ chủ
yếu và các hoạt động
cụ thể để đạt được
sản xuất bền vững
Các nhiệm vụ chủ
yếu và các hoạt động
cụ thể để đạt được
tiêu dùng bền vững

TRIỂN BỀN
VỮNG VỚI XU
HƯỚNG GIA
TĂNG
6.6, 13.1, 15.1,
15.3, 15.4
9.3, 11.2, 12.a,
17.11, 17.12
2.3, 2.a, 2.c, 6.a,
9.5, 9.b, 10.b,
17.6, 17.11

TRIỂN BỀN
VỮNG VỚI XU
HƯỚNG GIẢM ĐI

8.a, 9.2, 11.2,
16.6, 17.6, 17.8,
17.9, 17.17

2.4

4.7, 8.9, 12.8,
12.b, 16.3, 16.5,
17.7, 17.16

2.1, 2.2, 3.8,
6.2, 7.1 8.3, 8.5,
8.6, 11.1

5.5, 8.1

1.4, 6.1, 9.1,
10.1, 10.2, 10.3,
10.4

8.4, 12.2, 15.2,
15.5
7.3, 9.4
2.4

13.2, 14.2
11.6, 12.3, 12.4,
12.5, 12.6, 12.7
6.4, 6.5, 12.8,
17.5

Nguồn: Dựa trên nội dung tổng hợp trong Bảng 11, Bảng 12, Bảng 13 và Bảng 14 và cơ sở dữ liệu về Việt Nam do công cụ
SDG Interlinkages Tool (V3.0) cung cấp.

Từ một xu hướng trước đó, có thể thấy rằng nhiều lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững có liên
quan đến các hoạt động được đề xuất trong dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và
Tiêu dùng Bền vững đã có sự tiến bộ nhất định với xu hướng gia tăng tương ứng (xem Bảng 29). Bao
gồm Chỉ tiêu 2.3 về nâng cao năng suất nông nghiệp và Chỉ tiêu 17.11 về gia tăng xuất khẩu để đạt
được sản xuất và tiêu dùng bền vững từ phía sản xuất, và Chỉ tiêu 11.2 về tiếp cận các hệ thống vận tải
bền vững từ phía tiêu dùng và Chỉ tiêu 16.6 về xây dựng các thể chế công khai và có trách nhiệm giải
trình ở tất cả các cấp về môi trường chính sách có hiệu lực và các biện pháp thực hiện. Việc thực hiện
các hoạt động được đề xuất sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ trong các lĩnh vực này. Tuy nhiên, một số
lĩnh vực có liên quan đến các hoạt động được đề xuất không đúng với xu hướng đi xuống của các lĩnh
vực này (bao gồm Chỉ tiêu 8.4 về việc tách rời tăng trưởng kinh tế và sử dụng tài nguyên, suy thoái môi
trường, Chỉ tiêu 15.5 về giảm sự mất đa dạng sinh học để đạt được các mục tiêu tách rời tổng quát, và
Chỉ tiêu 2.4 về hệ thống sản xuất thực phẩm bền vững cho cả sản xuất và tiêu dùng. Việc đảo ngược
xu hướng đi xuống trong các ngành này phải là một ưu tiên để đạt được sản xuất và tiêu dùng bền
vững và các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam.
8-1 Các mục tiêu tách rời tổng quát để đạt được sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam và xu
hướng của các chỉ số có liên quan
8.4.2 Mức tiêu thụ nguyên liệu nội địa trên mỗi
đơn vị GDP theo loại nguyên liệu thô (kg/đô la
Mỹ không đổi năm 2010)
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12.2.2 Mức tiêu thụ nguyên liệu nội địa, theo loại
nguyên liệu thô (tấn)

15.2.1 Sinh khối trên mặt đất trong mỗi ha
rừng (tấn/ha)

15.5.1 Chỉ số danh sách đỏ

8-2 Các mục tiêu cụ thể được đề xuất trong dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất
và Tiêu dùng Bền vững và xu hướng của các chỉ số có liên quan
7.3.1 Cường độ sử dụng năng lượng của năng
lượng sơ cấp (MJ/GDP theo sức mua tương
đương không đổi năm 2011 )
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9.4.1 Phát thải các-bon đi-ô-xít trên mỗi
đơn vị giá trị sản xuất tăng thêm (kg CO2
/ đô la Mỹ không đổi năm 2010)

8-3 Các hoạt động có liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững được đề xuất trong dự thảo
Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững và xu hướng của chỉ số có liên
quan
2.4.1 Phân bón theo chất dinh dưỡng (tấn)

8-4 Các ý nghĩa kinh tế và xã hội của các mục tiêu phát triển bền vững và xu hướng của các chỉ số có
liên quan
5.5.1 Tỉ lệ các vị trí do phụ nữ nắm giữ trong
quốc hội (% trên tổng số vị trí)

8.1.1 Tốc độ tăng trưởng hàng năm của GDP
bình quân đầu người thực tế (%)
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Hình 8: Xu hướng giảm xuống trong các lĩnh vực có liên quan đến các hoạt động được đề xuất trong dự
thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững
Nguồn: Công cụ IGES SDG Interlinkages Tool (V3.0) và cơ sở dữ liệu về Việt Nam.

Thông qua việc phân tích các mối liên kết mục tiêu phát triển bền vững và dựa trên số liệu có sẵn, có
thể thấy rằng sự gia tăng năng suất nông nghiệp (Chỉ tiêu 2.3), tăng cường đáp ứng các nhu cầu cơ bản
(bao gồm Chỉ tiêu 7.1 tiếp cận về năng lượng và Chỉ tiêu 11.1 tiếp cận về nhà ở có khả năng chi trả và
các dịch vụ cơ bản ở thành phố), tăng trưởng kinh tế (Chỉ tiêu 8.1 và 8.2), công nghiệp hóa (Chỉ tiêu
9.2) và phát triển hệ thống giao thông vận tải (Chỉ tiêu 11.2), gây ra các thay đổi tiêu cực, hoặc các
đánh đổi, trong các lĩnh vực có liên quan đến Chỉ tiêu 2.4, 7.3, 8.4, 9.4, 12.2, 15.2 và 15.4 (thể hiện
bằng các liên kết màu đỏ trong Hình 9). Các yếu tố động lực này chủ yếu ở phía sản xuất hoặc có liên
quan đến 04 khía cạnh về kinh tế và xã hội trong các mục tiêu phát triển bền vững, và cần được khắc
phục khẩn cấp bằng cách thúc đẩy các thông lệ nông nghiệp bền vững, năng lượng sạch và năng lượng
tái tạo, công nghiệp hóa, đô thị hóa bền vững, để có thể đạt được sản xuất và tiêu dùng bền vững ở
Việt Nam.

Hình 9: Các yếu tố dẫn đến sự suy giảm trong các lĩnh vực có liên quan đến Chỉ tiêu 2.4, 7.3, 8.4, 9.4,
12.2, 15.2 và 15.5
Nguồn: Công cụ IGES SDG Interlinkages Analysis Tool (V3.0) và cơ sở dữ liệu về Việt Nam.
Chú ý: Xem Hình 6.

Sự suy giảm trong các lĩnh vực có liên quan đến Chỉ tiêu 2.4, 7.3, 8.4, 9.4, 12.2, 15.2 và 15.5 sẽ có tác
động tiêu cực đến việc đạt được các hoạt động đề xuất khác trong dự thảo Chương trình Hành động
Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững và do đó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ đạt được sản xuất và
tiêu dùng bền vững tổng thể ở Việt Nam. Các lĩnh vực suy giảm sẽ kéo sự phát triển đi xuống đối với
các khía cạnh kinh tế và xã hội khác của mục tiêu phát triển bền vững (xem Hình 10 với các liên kết
màu đỏ giữa các lĩnh vực suy giảm này và các lĩnh vực khác).
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:

Hình 10 Các tác động tiêu cực của các lĩnh vực suy giảm có liên quan đến Chỉ tiêu 2.4, 7.3, 8.4, 9.4,
12.2, 15.2 và 15.5 trong việc đạt được sản xuất và tiêu dùng bền vững và các mục tiêu phát triển bền
vững ở Việt Nam
Nguồn: Công cụ IGES SDG Interlinkages Analysis Tool (V3.0) và cơ sở dữ liệu về Việt Nam.
Chú ý: Xem Hình 6.

5.6 Ý nghĩa chính sách của sự phân tích mối liên kết mục tiêu phát triển bền
vững trong việc thiết lập mức độ ưu tiên
Dựa trên các kết quả về các sức mạnh tổng hợp và đánh đổi chính của các hoạt động được đề xuất từ
Phần 5.5, xác định được các lĩnh vực có xu hướng gia tăng hoặc xu hướng suy giảm (Bảng 29). Các lĩnh
vực với xu hướng suy giảm bao gồm Chỉ tiêu 2.4 (hệ thống sản xuất thực phẩm bền vững), 7.3 (nâng
cao hiệu quả năng lượng), 8.4 (tách rời tăng trưởng kinh tế và sử dụng tài nguyên, suy thoái môi
trường), 9.4 (nâng cấp cơ sở hạ tầng và cải tiến công nghiệp), 12.2 (sử dụng và quản lý tài nguyên bền
vững), 15.2 (quản lý rừng bền vững) và 15.5 (mất đa dạng sinh học). Một số yếu tố chính gây ra sự suy
giảm trong các lĩnh vực này là tăng năng suất nông nghiệp (Chỉ tiêu 2.3), tăng cường đáp ứng các nhu
cầu cơ bản (bao gồm Chỉ tiêu 7.1 tiếp cận về năng lượng và Chỉ tiêu 11.1 tiếp cận về nhà ở có khả năng
chi trả và các dịch vụ cơ bản ở thành phố), tăng trưởng kinh tế (Chỉ tiêu 8.1 và 8.2), công nghiệp hóa
(Chỉ tiêu 9.2) và phát triển hệ thống giao thông vận tải (Chỉ tiêu 11.2).
Do các mối liên kết sâu sắc với các lĩnh vực khác, các lĩnh vực suy giảm sẽ không chỉ tác động tiêu cực
đến việc đạt được các hoạt động đề xuất trong dự thảo Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất
và Tiêu dùng Bền vững và theo đó kéo toàn bộ quá trình đạt được sản xuất và tiêu dùng bền vững ở
Việt Nam đi xuống, mà còn có thể hủy hoại những nỗ lực trong việc đạt được các chỉ tiêu khác trong
mục tiêu phát triển bền vững. Việc đảo ngược xu hướng đi xuống trong các lĩnh vực có liên quan đến
Chỉ tiêu 2.4, 7.3, 8.4, 9.4, 12.2, 15.2 và 15.5 và đưa trở lại đúng quỹ đạo phải được giải quyết cấp bách
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để có thể đạt được sản xuất và tiêu dùng bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam.
Đặc biệt, ưu tiên các chỉ tiêu 2.4, 9.4 và 12.2.
Trong số các lĩnh vực suy giảm, Chỉ tiêu 9.4 về cải tiến công nghiệp có nhiều tác động tiêu cực đến
nhiều lĩnh vực khác có liên quan đến các mục tiêu tách rời tổng quát và các mục tiêu cụ thể khác đề
xuất trong dự thảo Kế hoạch Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững. Chỉ số của Chỉ
tiêu 9.4, phát thải các-bon đioxit trên mỗi đơn vị giá trị sản xuất tăng thêm đã có xu hướng tăng lên ở
Việt Nam kể từ năm 1990, đạt đỉnh vào năm 2010 (xem 6-2 trong Hình 8), do sự công nghiệp hóa
nhanh và các công nghệ gây ô nhiễm. Do đó, nó đã tạo ra một vòng luẩn quẩn với việc sử dụng tài
nguyên không bền vững (Chỉ tiêu 12.2) và tác động tiêu cực đến các hệ sinh thái trên cạn (như Chỉ tiêu
15.1, 15.3 và 15.4). Các lĩnh vực có liên quan đến các nhu cầu cơ bản như vệ sinh và điều kiện vệ sinh
(Chỉ tiêu 6.2) và tiếp cận năng lượng (Chỉ tiêu 7.1) cũng bị ảnh hưởng tiêu cực. Theo đó, cần đặc biệt
chú ý đến các chính sách có liên quan đến phát triển công nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là giảm phát
thải.
Giống như các nước khác, Việt Nam đi theo lộ trình phát triển truyền thống là xóa đói giảm nghèo,
tăng trưởng kinh tế, nâng cao tiêu chuẩn đời sống, và đạt tiến bộ về công nghiệp hóa và đô thị hóa,
với sự phụ thuộc cao và không thể tránh khỏi vào việc sử dụng tài nguyên. Xem xét các số liệu thống
kê của Việt Nam cho thấy có sự gia tăng rất mạnh mẽ trong mức tiêu thụ nguyên liệu trong nước của
Việt Nam trong 02 thập niên qua. Đến năm 2010, Việt Nam tiêu thụ nguyên liệu cao gấp khoảng 15 lần
so với năm 1990 (xem Hình 8). Sự khai thác quá mức tài nguyên và sử dụng không bền vững không chỉ
gây bất ổn cho sự phát triển tương lai mà có thể còn gây tác động bất lợi đến nhiều lĩnh vực trong suốt
vòng đời của nguồn tài nguyên đó. Như có thể thấy trong Hình 10, xu hướng không bền vững hiện nay
của Bảng 12.2 về sử dụng tài nguyên đã gây ra các tác động tiêu cực đến nước (Chỉ tiêu 6.6) và các hệ
sinh thái trên cạn (Chỉ tiêu 15.1, 15.3 và 15.4). Ngoài ra còn làm suy yếu khả năng chống chịu của tự
nhiên trước biến đổi khí hậu (Chỉ tiêu 13.1) và kìm hãm sự cung cấp đủ tài nguyên để đạt các chỉ tiêu
về chấm dứt nghèo đói (Chỉ tiêu 2.1) và suy dinh dưỡng (Chỉ tiêu 2.2), tiếp cận vệ sinh và điều kiện vệ
sinh (Chỉ tiêu 6.2) và các dịch vụ cơ bản khác (Chỉ tiêu 11.1), cũng như là công nghiệp hóa bền vững.
Sử dụng tài nguyên bền vững hơn là một lĩnh vực ưu tiên chủ yếu nữa đối với Việt Nam. Chương trình
Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững phải chú trọng vào lĩnh vực này.
Sản xuất thực phẩm bền vững (liên quan đến Chỉ tiêu 2.4) đã được đề xuất như là một biện pháp quan
trọng trong dự thảo Kế hoạch Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững. Tuy nhiên, các
xu hướng hiện nay của Chỉ tiêu 2.4, được đo lường theo chỉ số về sử dụng phân bón của chất dinh
dưỡng (xem 8-3 trong Hình 8) cho thấy sản xuất nông nghiệp đi theo một lộ trình không bền vững. Có
thể thấy rằng hệ thống sản xuất lương thực, thực phẩm không bền vững gây bất lợi cho việc đạt được
trạng thái sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam. Các thông lệ nông nghiệp không bền vững đã
gây ra các tác động tiêu cực đến nước (Chỉ tiêu 6.6), hệ sinh thái trên cạn (Chỉ tiêu 15.1), đất (Chỉ tiêu
15.3) và đồi núi (Chỉ tiêu 15.4). Điều này đã làm tổn hại đến tự nhiên và ảnh hưởng đến khả năng
chống chịu biến đổi khí hậu của tự nhiên (Chỉ tiêu 13.1), kèm theo suy thoái rừng (Chỉ tiêu 15.2), mất
đa dạng sinh học (Chỉ tiêu 15.5) và sử dụng tài nguyên không bền vững (Chỉ tiêu 12.2). Ngoài ra, nông
nghiệp không bền vững tác động tiêu cực đến việc đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác của mục
tiêu phát triển bền vững, bao gồm chấm dứt nghèo đói (Chỉ tiêu 2.1) và suy dinh dưỡng (Chỉ tiêu 2.2),
tiếp cận vệ sinh và điều kiện vệ sinh (Chỉ tiêu 6.2), tăng trưởng kinh tế (Chỉ tiêu 8.1 và 8.2) và việc làm
(Chỉ tiêu 8.5 và 8.6).
Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 25/06/2020, phải thực hiện Chương trình Hành
động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững (2021-2030) với các quy định có hiệu lực và các tài
nguyên tài chính được phân bổ có hiệu quả nhằm giải quyết các lĩnh vực suy thoái (các lĩnh vực có liên
quan đến Chỉ tiêu 2.4, 7.3, 8.4, 9.4, 12.2, 15.2 và 15.5), đặc biệt các lĩnh vực có liên quan đến Chỉ tiêu
2.4, 9.4 và 12.2.

125

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị. (2015). Hợp tác quốc tế về Quy hoạch quản lý chất
thải rắn. Truy cập ngày 04/10/2019. (http://amc.edu.vn/en/international-cooporation/16-tintuc-su-kien/chinh-tri-xa-hoi/3068-cong-tac-quy-hoach-quan-ly-chat-thai-ran.html)
Công ty Á Châu. (2018). Xử lý rác thải: Gánh nặng ngàn tỉ cho ngân sách. Truy cập ngày
27/09/2019. (http://www.moitruongachau.com/vn/xu-ly-rac-thai-ganh-nang-ngan-ty-cho-ngansach.html).
Akenji, L. Bengtsson, M. and Schroeder, P. (2017) Sản xuất và tiêu dùng bền vững ở châu Á –
Lồng ghép phát triển con người và bảo vệ môi trường vào trong hợp tác phát triển quốc tế. Liên
minh châu Âu.
Aoki-Suzuki, C. Kato, M. and Miyazawa, I. (2019). Các hành động của chúng ta vì một tương lai
sử dụng hiệu quả tài nguyên: Theo sau Tiến độ G7 về Khung Toyama về tuần hoàn tài nguyên và
Lộ trình Bologna 05 năm. Viện Chiến lược Môi trường toàn cầu.
Mạng lưới CSR ASEAN. (2017) Báo cáo tổng quát: các thách thức của các doanh nghiệp vừa và
nhỏ ở Việt Nam để đạt được các yêu cầu của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) về
Môi trường và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Mạng lưới CSR ASEAN.
Sở Công thương tỉnh Bắc Giang. (2019). Công văn 20/BC-SCT ngày 31/1/2019.
Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn. (2019). Công văn 37/BC-SCT ngày 25/1/2019.
Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu. (2019). Công văn 28/BC-SCT ngày 11/1/2019.
UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. (2019). Công văn 2149/UBND-VP ngày 13/3/2019.
UBND tỉnh Bình Định. (2019). Công văn 535/UBND-KT ngày 29/1/2019.
UBND tỉnh Bình Thuận. (2019). Công văn 51/BC-UBND ngày 5/3/2019.
B News. (2018). 57/63 địa phương đã phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn. Truy cập ngày
27/09/2019. (https://bnews.vn/da-co-57-63-dia-phuong-phe-duyet-quy-hoach-quan-ly-chatthai-ran/76133.html)
Bruun, O. (2012). Gửi đúng hóa đơn đến đúng người: biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, và
tính dễ bị tổn thương xã hội ở miền Trung Việt Nam. Thời tiết, khí hậu và Xã hội, quyển 4. Trang
250 – 262.
CAFEF. (2017). Việt Nam hiện có chưa đến 100 công trình xanh đạt chuẩn. Truy cập ngày
27/09/2019. (http://cafef.vn/viet-nam-hien-co-chua-den-100-cong-trinhanh-dat-chuan20170911200958064.chn)
UBND tỉnh Cao Bằng. (2019). Công văn 500/BC-UBND ngày 21/2/2019.
Cơ quan Tình báo Trung ương. (n.d.) Cuốn sách về thông tin thế giới, Đông Á / Đông Nam Á: Việt
Nam. Truy cập ngày 26/09/2019. (https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/print_vm.html)
Hội đồng nhà nước Trung Quốc. (2013) Thông báo của Hội đồng nhà nước về Chiến lược phát
triển nền kinh tế tuần hoàn và kế hoạch hành động.
Clausen, A. Vu, H. và Pedrono, M. (2011) Đánh giá hệ thống đánh giá tác động môi trường ở Việt
Nam: Khoảng trống giữa lý thuyết và thực hành. Rà soát đánh giá tác động môi trường quyển
31. Trang 136 – 143.
Công Nghiệp & Tiêu Dũng. (2018). Tổng kết chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh xuất
khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Truy cập ngày 26/09/2019.
(http://congnghieptieudung.vn/tong-ket-chuong-trinh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-xuat-khaucho-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua-viet-nam-dt11552)
Sở Công thương Đak Nông. (2019). Công văn 66/BC-SCT ngày 13 /03/2019.
UBND TP. Đà Nẵng. (2019). Công văn 1264/UBND-SCT ngày 4/3/2019.
Davis, E. (2016) Phát triển bền vững ở Việt Nam: sự liên kết giữa biến đổi khí hậu, phát triển
kinh tế xã hội, sử dụng đất và an ninh lương thực. Pursuit – Tạp chí nghiên cứu sinh viên năm
cuối tại đại học Tennessee. Quyển 7, tập 1, Bài 11.

126

23. UBND tỉnh Đồng Nai. (2019). Công văn 3102/BC-UBND ngày 22/3/2019.
24. Cơ quan Quy hoạch Kinh tế. (2013). Sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Malaysia: Một nghiên cứu
cơ sở về các chính sách, thể chế và sáng kiến của chính phủ.
25. Cơ quan Quy hoạch Kinh tế. (2016). Blueprint quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững 2016 –
2030: Các lộ trình về sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Malaysia.
26. Tiêu chuẩn toàn cầu về Quản trị tốt Dầu, Gas và Khoáng sản. Ban thư ký quốc tế EITI.
27. Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân Liên bang (2016) Chương
trình Hiệu quả tài nguyên của Đức II: Chương trình về Sử dụng bền vững và bảo tồn tài nguyên
thiên nhiên.
28. Furusawa, R. (2019) Lối sống và Tự nhiên: Lồng ghép Công nghệ tự nhiên vào các lối sống bền
vững. Công ty xuất bản Pan Stanford.
29. Sở Công thương tỉnh Gia Lai. (2019). Công văn 43/BC-SCT ngày 20/1/2019.
30. Chính phủ Úc. (2018). Báo cáo về tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 2018.
31. Chính phủ Campuchia. (2019). Đánh giá quốc gia tự nguyện của Campuchia 2019 về tình hình
thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
32. Chính phủ Indonesia. (2019). Đánh giá quốc gia tự nguyện của Indonesia 2019.
33. Chính phủ Nhật Bản. (2017). Đánh giá quốc gia tự nguyện của Nhật Bản: Báo cáo về tình hình
thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
34. Chính phủ Malaysia. (2017). Đánh giá quốc gia tự nguyện Malaysia 2017 về các mục tiêu phát
triển bền vững.
35. Chính phủ New Zealand. (2019) Tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của New
Zealand-2019.
36. Chính phủ Philippines. (2019). Đánh giá quốc gia tự nguyện 2019 của Philippines: Đánh giá tình
hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở Philippines Tập trung vào Trao quyền cho con
người và bảo đảm tính bao trùm và bình đẳng.
37. Chính phủ Hàn Quốc. (2016). Tổng kết Đánh giá quốc gia tự nguyện của Hàn Quốc.
38. Chính phủ Singapore. (2018). Hướng tới một Singapore bền vững và có khả năng chống chịu:
Báo cáo đánh giá quốc gia tự nguyện của Singapore tại Diễn đàn chính trị cấp cao Liên hợp quốc
2018 về phát triển bền vững.
39. Chính phủ Thái Lan. (2017). Đánh giá quốc gia tự nguyện của Thái Lan về tình hình thực hiện
Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.
40. Chính phủ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. (2019). Đánh giá quốc gia tự nguyện về tiến
độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
41. Chính phủ Việt Nam. (2018). Đánh giá quốc gia tự nguyện của Việt Nam về tình hình thực hiện
các mục tiêu phát triển bền vững.
42. UBND TP. Hải Phòng. (2019). Công văn 48/BC-UBND ngày 19/2/2019.
43. Sở Công thương tỉnh Hà Nam. (2019). Công văn 135/BC-SCT ngày 31/1/2019.
44. UBND TP. Hà Nội. (2019). Công văn 447/SCT-TTKC ngày 25/1/2019.
45. Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh (2019). Công văn 125/SCT- KHTCTH ngày 28/1/2019.
46. Sở Công thương tỉnh Hòa Bình. (2019). Công văn 115/SCT-KHTCTH ngày 25/1/2019.
47. Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng. (2018). Sử dụng hầm biogas – giải pháp kinh tế cho người dân.
Truy cập ngày 27/09/2019. (https://hoinongdan.caobang.gov.vn/index.php/vi/news/Xay-dungnong-thon-moi/Su-dung-ham-biogas-giai-phap-tiet-kiem-cho-nguoi-dan-652/)
48. Sở Công thương tỉnh Hưng Yên. (2019). Công văn 228/BC-SCT ngày 4/3/2019.
49. Nhóm chuyên gia và liên cơ quan về các chỉ số của mục tiêu phát triển bền vững (IAEG-SDGs),
2015. Danh mục các đề xuất chỉ số (ngày 11/08/2015).
https://unstats.un.org/sdgs/files/List%20of%20Indicator%20Proposals%2011-8-2015.pdf.
50. Khoa học công nghệ Việt Nam. (2017). Sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam: Các cơ hội,
thách thức và vấn đề cần quan tâm. Truy cập ngày 26/09/2019.
(https://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/khcn-trung-uong/16358-san-xuat-nong-nghiephuu-co-o-viet-nam-co-hoi-thach-thuc-va-nhung-van-de-can-quan-tam.html)

127

51. Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường Hàn Quốc. (2014). Sổ tay chính sách Hàn Quốc về sản
xuất và tiêu dùng bền vững tái bản lần 1.
52. UBND tỉnh Lạng Sơn. (2019). Công văn 77/BC-UBND ngày 28/2/2019.
53. Li, W. và Lin, Wengting. (2016) Các chính sách kinh tế tuần hoàn ở Trung Quốc Anbumozhi, V. và
J. Kim (eds.), Hướng tới nền kinh tế tuần hoàn: Các lộ trình chính sách và quản lý doanh nghiệp.
Báo cáo dự án nghiên cứu ERIA 2014-44, Jakarta: ERIA, tr. 95-111.
54. McDowall, W. Geng, Y. Huang, B. Bartekova, E. Bleischwitz, R. Turkeli, S. Kemp, R. và Domenech,
T. Các chính sách kinh tế tuần hoàn ở Trung Quốc và châu Âu. Tạp chí Sinh thái công nghiệp
quyển 21:3, tr. 651-661.
55. McElwee, P. (2010). Các khía cạnh xã hội của việc thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.
Ngân hàng thế giới.
56. Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn. (2019). Công văn 1401/BNN- KH ngày 28/2/2019.
57. Bộ Môi trường Nhật Bản. (2001). Hành động để thúc đẩy Mua sắm xanh.
58. Bộ Môi trường Nhật Bản. (2017). Hành động để thúc đẩy Mua sắm xanh: Hành động để thúc đẩy
mua sắm các hàng hóa và dịch vụ thân thiện với môi trường của nhà nước và các đơn vị khác.
59. Bộ Môi trường Nhật Bản. (2007). Tổng kết Hành động để thúc đẩy Tuần hoàn và tái chế nguồn
thực phẩm.
60. Bộ Môi trường Nhật Bản. (2018). Tổng kết Kế hoạch cơ bản lần thứ tư về thiết lập một xã hội
tuần hoàn nguyên liệu bền vững.
61. Bộ Môi trường Nhật Bản. (2018). Kế hoạch cơ bản về thiết lập một xã hội tuần hoàn nguyên liệu
bền vững.
62. Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ Thụy Điển. (2017). Chiến lược về Tiêu dùng bền vững.
63. Bộ Công thương. (2018) a. Tổng hợp kết quả đạt được trong Chiến lược quốc gia về sản xuất
sạch hơn trong ngành công nghiệp.
64. Bộ Công thương. (2018) b. Danh mục các nhiệm vụ và chương trình năm 2018.
65. Bộ Công thương. (2018) c. Đánh giá của Bộ Công thương về tình hình thực hiện Kế hoạch Hành
động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững.
66. Bộ Công thương. (2015). Sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành Giao thông vận tải. Truy cập
ngày 26/09/ 2019. (http://tietkiemnangluong.com.vn/tin-tuc/chinh-sach-nang-luong/t21209/sudung-hieu-qua-nang-luong-trong-giao-thong-van-tai.html)
67. Bộ Công thương. (2019). Báo cáo về các chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm,
hiệu quả.
68. Bộ Công thương. (2018) d. Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018.
69. Bộ Tài nguyên - Môi trường. (2017). Báo cáo môi trường năm 2017.
70. Bộ Tài nguyên - Môi trường. (2019) a. Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành
động quốc gia về biến đổi khí hậu. Truy cập ngày 4/10/2019.
(http://www.monre.gov.vn/Pages/bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-chien-luoc-va-ke-hoach-hanhdong-quoc-gia-ve-bien-doi-khi-hau.aspx)
71. Bộ Tài nguyên - Môi trường. (2019)b. Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn. Truy cập ngày
4/10/2019. (http://www.monre.gov.vn/Pages/tang-cuong-nang-luc-quan-ly-chat-thai-ran.aspx)
72. Bộ Kế hoạch - Đầu tư. (2018). Báo cáo Tăng trưởng xanh giai đoạn 2013 – 2017.
73. Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc. (2017). Dự án Chuỗi cung ứng
xanh: Nâng cao năng lực lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu vào trong quá trình
lập kế hoạch ở Việt Nam.
74. Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Tổ chức Phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc. (2019). Các khu công
nghiệp sinh thái ở Việt Nam: Đánh giá các kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế.
75. Moitruong.Net. (2019). TP. HCM: Năm 2020, các siêu thị phải nói không với rác thải nhựa. Truy
cập ngày 27/09/2019. (https://moitruong.net.vn/tp-ho-chi-minh-nam-2020-sieu-thi-phai-noikhong-voi-rac-thai-nhua/)

128

76. Năng lượng Việt Nam. (2018). Hiệu quả năng lượng và Năng suất lao động ở Việt Nam. Truy cập
ngày 4/10/2019. (http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinh-phan-bien-kien-nghi/hieuqua-nang-luong-va-nang-suat-lao-dong-viet-nam.html).
77. Nature net. (2008). Chỉ 5% sản phầm của Việt Nam đủ tiêu chuẩn dán nhãn sinh thái. Truy cập
ngày 26/09/2019. (https://www.thiennhien.net/2008/08/06/5-san-pham-cua-viet-nam-du-tieuchuan-dan-nhan-sinh-thai/)
78. Hội nghị thượng đỉnh Oslo (1994). Hội nghị về Tiêu dùng bền vững, ngày 19-20/01/1994, Oslo,
Na uy.
79. Sở Công thương tỉnh Phú Thọ. (2019). Công văn 199/SCT-KHTC ngày 4/3/2019.
80. Sở Công thương tỉnh Quảng Trị. (2019). Công văn 125/BC-SCT ngày 25/1/2019.
81. Quốc hội. (2019). Các góc nhìn: Rác thải – Tài nguyên hay thảm họa? Truy cập ngày 27/09/2019.
(http://quochoi.vn/UserControls/Publishing/News/BinhLuan/pFormPrint.aspx?UrlListProcess=/c
ontent/tintuc/Lists/News&ItemID=41630)
82. Bản tin về sản xuất và tiêu dùng bền vững. (2018). Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam
(VNCPC) đồng hành cùng dự án "Áp dụng mô hình khu công nghiệp sinh thái". Truy cập ngày
27/09/2019. (https://scp.vn/vncpc-dong-hanh-cung-dụ-an-ap-dụng-mo-hinh-khu-cong-nghiẹpsinh-thai/)
83. Shabhaz, M. Haouas, I. và Hoang, T. (2019) Tăng trưởng kinh tế và suy thoái môi trường ở Việt
Nam: Đường cong Kuznets về môi trường có phải là một bức tranh đầy đủ? Đánh giá các nền
kinh tế mới nổi, Quyển 38. Trang 197 – 218.
84. Taichinh Vietnam Online. (2018). Việt Nam đang khởi động thực hiện mua sắm công xanh. Truy
cập ngày 26/09. (http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2018-10-12/vietnam-dang-khoi-dong-thuc-hien-mua-sam-cong-xanh-63031.aspx).
85. Tainguyen & Moitruong. (2018). khu công nghiệp sinh thái: mô hình cộng sinh của địa phương,
bộ, ngành và doanh nghiệp. Truy cập ngày 27/09/2019.
(https://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/khu-cong-nghiep-sinh-thai-mo-hinh-cong-sinhcua-dia-phuong-bo-nganh-doanh-nghiep-1259735.html)
86. Sở Công thương tỉnh Thái Bình. (2019). Công văn 10/BC- SCT ngày 31/1/2019.
87. Thanh Hóa. (2019). Hiệu quả thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia. Truy cập ngày
4/10/2019. (http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/hieu-qua-thuc-hien-chien-luoc-bao-ve-moitruong-quoc-gia/107718.htm)
88. Liên hợp quốc. (n.d.) Diễn đàn kiến thức về các mục tiêu phát triển bền vững. Truy cập ngày
27/09/2019.
(https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainableconsumptionandproduction).
89. Chương trình Môi trường Liên hợp quốc. (2012). Sản xuất và tiêu dùng bền vững: Sổ tay hướng
dẫn cho các nhà hoạch định chính sách với các trường hợp đến từ châu Á và Thái Bình Dương.
Chương trình môi trường của Liên hợp quốc.
90. Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD), 2019. Cơ sở dữ liệu toàn cầu về các chỉ số của mục
tiêu phát triển bền vững của Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc.
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
91. Tổng cục Môi trường. (2018). Hội thảo về các hoạt động mua sắm công xanh. Truy cập ngày
26/09/2019. (http://vea.gov.vn/vn/tintuc/tintuchangngay/Pages/H%E1%BB%99ith%E1%BA%A3o-T%E1%BB%95ng-k%E1%BA%BFt-c%C3%A1cho%E1%BA%A1t-%C4%91%E1%BB%99ng-h%E1%BB%A3p-t%C3%A1c-mua-s%E1%BA%AFmc%C3%B4ng-xanh-.aspx).
92. Tổng cục Môi trường. (2019). Các thành phố trực thuộc trung ương hành động vì một đại dương
không có rác thải nhựa. Truy cập ngày 27/09/2019.
(http://vea.gov.vn/vn/quanlymt/Quanlychatthai-caithien/qlchatthai/Pages/C%C3%A1ct%E1%BB%89nh-mi%E1%BB%81n-Trung-h%C3%A0nh-%C4%91%E1%BB%99ng-v%C3%ACm%E1%BB%99t-%C4%91%E1%BA%A1i-d%C6%B0%C6%A1ng-kh%C3%B4ngnh%E1%BB%B1a.aspx)

129

93. Cục Xúc tiến Thương mại. (2010). Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.
94. Ngân hàng thế giới. (2018). Bước tiến mới: Giảm nghèo và chia sẻ thịnh vượng ở Việt Nam.
95. Ngân hàng thế giới. (2019). Quản lý tài nguyên vùng ven biển để phát triển bền: Tăng cường khả
năng chống chịu của Việt Nam và cải thiện sinh kế – kinh nghiệm. Truy cập ngày 4/10/2019.
(https://www.worldbank.org/vi/results/2019/06/07/management-of-coastal-resources-forsustainable-development-greater-resilience-better-livelihoods-vietnams-experience)
96. Zhu, J. Fan, C. Shi, H. và Shi, L. (2018). Các nỗ lực vì một nền kinh tế tuần hoàn ở Trung Quốc: Rà
soát toàn diện các chính sách. Tạp chí sinh thái công nghiệp tập 23:1.
97. Zhou, X., Moinuddin, M., 2017. Phân tích mạng lưới và các mối liên kết giữa các mục tiêu phát
triển bền vững: một công cụ thiết thực để lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững và nhất
quán về chính sách. Báo cáo nghiên cứu IGES RR1602. Hayama: IGES.
98. Zhou, X., Xu, M., Moinuddin, M.,. Một phương pháp tiếp cận hệ thống để đạt được sản xuất và
tiêu dùng bền vững thông qua các mục tiêu phát triển bền vững dựa trên vòng đời tài nguyên và
các mối liên kết giữa các mục tiêu phát triển bền vững từ góc nhìn vòng đời tài nguyên. Trong:
Zhou, X. và Moinuddin, M. (Eds.). Một phương pháp tiếp cận tổng hợp trong phát triển bền
vững thông qua các mối liên kết giữa các mục tiêu phát triển bền vững. Báo cáo IGES. IGES:
Hayama.
99. Zhou, X., Moinuddin, M., Li, Y., 2019. Công cụ IGES SDG Interlinkages Analysis & Visualisation
Tool (V3.0). https://sdginterlinkages.iges.jp/visualisationtool.html.

130

PHỤ LỤC 1: TỔNG HỢP CÁC KHUNG CHÍNH
SÁCH VÀ PHÁT LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SẢN
XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
LĨNH VỰC SẢN
XUẤT VÀ TIÊU
DÙNG BỀN
VỮNG
Quản lý chất
thải rắn

VĂN BẢN

NỘI DUNG/LĨNH VỰC CHỦ YẾU

CƠ QUAN
SOẠN
THẢO

Nghị định 59/2007/NĐ-CP
ngày 09/04/2007 về quản lý
chất thải rắn
Nghị định 04/2009/NĐ-CP
ngày 14/01/2009 về ưu đãi
và hỗ trợ cho các hoạt động
bảo vệ môi trường
Nghị định 38/2015/NĐ-CP
ngày 24/04/2015 về quản lý
rác thải và phế liệu

Các quy định về lập kế hoạch quản lý,
đầu tư, phân loại, thu gom, lưu trữ,
vận chuyển và xử lý chất thải rắn
Hỗ trợ ưu đãi về vốn, thuế nhập khẩu
thiết bị, máy móc nhập khẩu, giá sản
phẩm và tiêu dùng đối với các dự
án/doanh nghiệp tái chế rác thải
Quản lý rác thải nguy hại, chất thải
rắn sinh hoạt, chất thải rắn công
nghiệp thông thường, sản phẩm thải
lỏng, khí thải công nghiệp và các chất
thải đặc thù khác, và bảo vệ môi
trường trong nhập khẩu phế liệu
Thu hồi sản phẩm bị thải bỏ

Bộ Tài
nguyên Môi trường
Bộ Tài
nguyên Môi trường

Quyết định /2015/QĐ-TTg
ngày 22/05/2015
Quản lý tài
nguyên bền
vững

Năng lượng
tái tạo

Quyết định 1570/QĐ-TTg
ngày 06/09/2013 Chiến lược
khai thác, sử dụng bền vững
tài nguyên và bảo vệ môi
trường biển đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030
Luật Khoáng sản và Nghị
định 158/2016/NĐ-CP ngày
29/11/2016 quy định chi
tiết việc thực hiện Luật
Khoáng sản
Luật Tài nguyên nước số
17/2012/QH13
Quyết định của Chính phủ
số 2608/QĐ-TTg ngày
25/11/2015: Chiến lược
phát triển năng lượng tái
tạo ở Việt Nam đến năm
2030 và tầm nhìn đến năm
2050
Thông tư số 32/2012/TTBCT ngày 12/11/2012 và số

Quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn
tài nguyên biển và hải đảo, bảo vệ
môi trường

Bộ Tài
nguyên Môi trường

Bộ Tài
nguyên Môi trường
Bộ Tài
nguyên Môi trường

Quản lý tài nguyên khoáng sản

Bộ Tài
nguyên Môi trường

Quản lý toàn diện tài nguyên nước
được quy định cụ thể.

Bộ Tài
nguyên Môi trường
Bộ Công
thương

Cơ chế lập kế hoạch, thẩm định và
phê duyệt các dự án điện gió, hợp
đồng mua bán điện gió

Bộ Công
thương
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Hiệu quả tài
nguyên và sản
xuất sạch hơn

6/2013 / TT-BCT ngày
08/03/2013
Quyết định của Chính phủ
số 31/2014/QĐ-TTg ngày
05/05/2014 và Thông tư của
Bộ Công thương số
32/2015/TT-BCT ngày
08/10/2015.
Quyết định của Chính phủ
số 24/2014/QĐ-TTg ngày
24/03/2014 và Thông tư của
Bộ Công thương số
29/2015/TT-BCT ngày
31/08/2015
Quyết định 79/2006/QĐ-TTg
ngày 14/04/2006: Chương
trình mục tiêu quốc gia về
sử dụng năng lượng tiết
kiệm, hiệu quả giai đoạn
2006-2015

Quyết định số
1419/2009/QĐ-TTg ngày
07/09/2009: Chiến lược về
sản xuất sạch hơn trong
ngành công nghiệp đến năm
2020
Luật Sử dụng năng lượng
tiết kiệm, hiệu quả 2010
Thông tư 02/2014/TT-BCT:
quy định các biện pháp về
sử dụng năng lượng hiệu
quả cho các doanh nghiệp
Thông tư 09/2012/TT-BCT:
lập kế hoạch, báo cáo thực
hiện kế hoạch sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Quyết định số 51/2011/QĐTTg: danh sách các phương
tiện và thiết bị dán nhãn
năng lượng
Quyết định số 40/2005/QĐBXD về Quy chuẩn xây dựng
Việt Nam
Thông tư số 64/2011/TTBGTVT

Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án
phát điện từ chất thải rắn

Bộ Công
thương

Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án
điện sinh khối

Bộ Công
thương

Đề ra các chỉ tiêu cụ thể về tiết kiệm
Bộ Công
năng lượng cho từng ngành, từng lĩnh thương
vực, giảm một phần nhu cầu đầu tư
về phát triển các hệ thống cung cấp
năng lượng, mang lại các lợi ích kinh
tế - xã hội, và góp phần bảo vệ môi
trường, khai thác hợp lý tài nguyên
năng lượng, thực hiện phát triển kinh
tế - xã hội bền vững
Bộ Công
thương

Bộ Công
thương
Bộ Công
thương
Bộ Công
thương
Bộ Công thương

Bộ Công
thương

Công trình sử dụng năng lượng hiệu
quả

Bộ Xây
dựng

Quy định các biện pháp về sử dụng
năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong
các hoạt động giao thông vận tải

Bộ Giao
thông vận
tải
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Quyết định 2612/2013/QĐTTG ngày 30/12/2013: chiến
lược sử dụng công nghệ
sạch giai đoạn đến năm
2020, tầm nhìn đến năm
2030
Nhãn sinh
thái

Giao thông
vận tải

Quyết định số 253/QĐBTNMT ngày 05/03/2009
của Bộ Tài nguyên - Môi
trường về việc phê duyệt
chương trình nhãn sinh thái
Quyết định số 154/QĐBTNMT ngày 25/01/2014

Thông tư 64/2011/TTBGTVT: Thúc đẩy các biện
pháp về sử dụng năng lượng
hiệu quả trong các hoạt
động giao thông vận tải
Thông tư số 33/2015/TTBGTVT về Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về khí thải
mức 4 đối với xe ô tô sản
xuất, lắp ráp và nhập khẩu
mới.

Sử dụng các công nghệ sạch, thân
thiện với môi trường, tăng cường
hiệu quả sử dụng năng lượng, tài
nguyên và giảm phát thải trong sản
xuất công nghiệp nhằm thúc đẩy Tăng
trưởng xanh, giảm nhẹ biến đổi khí
hậu và nâng cao đời sống cộng đồng

Bộ Công
thương

Các tiêu chí nhãn xanh:
1. NXVN 01: 2014 – bột giặt;
2. NXVN 02: 2014 – bóng đèn huỳnh
quang;
3. NXVN 03: 2014 – Bao bì nhựa tự
phân hủy sinh học;
4. NXVN 04: 2014 – bao bì giấy tổng
hợp dùng để đóng gói thực phẩm;
5. NXVN 05: 2014 - Vật liệu lợp, ốp,
lát thuộc vật liệu gốm xây dựng;
6. NXVN 06: 2014 - Ắc quy;
7. NXVN 07: 2014 – Giấy văn phòng;
8. NXVN 08: 2014 – Chăm sóc tóc;
9. NXVN 09: 2014 – Xà phòng bánh;
10. NXVN 10: 2014 - Nước rửa bát
bằng tay;
11. NXVN 11: 2014 - Sơn phủ dùng
trong xây dựng;
12. NXVN 12: 2014 - Máy tính xách
tay;
13. NXVN 13: 2014 - Hộp mực in dùng
cho máy in, máy photocopy và máy
fax;
14. NXVN 14: 2014 – Máy in.
Các biện pháp về sử dụng năng lượng
tiết kiệm trong các hoạt động giao
thông vận tải

Bộ Tài
nguyên Môi trường

Bộ Giao
thông vận
tải

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí
thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất,
lắp ráp và nhập khẩu mới.

Bộ Giao
thông vận
tải

Bộ Tài
nguyên Môi trường

133

Quyết định số 49/2011/QĐTTg ngày 01/09/2011 và
Công văn số 436/TTg-CN
ngày 28/03/2017
Lối sống

Mua sắm
công

LĨNH VỰC SẢN
XUẤT VÀ TIÊU
DÙNG BỀN
VỮNG
Phát triển bền
vững

Quyết định số
153/2004/QĐ-TTg: Định
hướng chiến lược phát triển
bền vững ở Việt Nam
(chương trình nghị sự 21)
Quyết định số 1393/QĐ-TTg
ngày 25/09/2012: chiến
lược Tăng trưởng xanh
Quyết định số 1393/QĐ-TTg
ngày 25/09/2012: chiến
lược Tăng trưởng xanh
Quyết định số 68/2011/QĐTTg ngày 12/12/2011

Các nội dung hướng dẫn về việc áp
dụng các tiêu chuẩn phát thải mức 4,
để bảo đảm rằng từ ngày
01/01/2018, tất cả các xe ô tô đạt
tiêu chuẩn phát thải của châu Âu.
Xây dựng một hệ thống sản xuất sạch
và thân thiện với môi trường; xây
dựng một lối sống lành mạnh, hài
hòa, gần gũi và yêu thiên nhiên

Bộ Giao
thông vận
tải

Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu
dùng bền vững

Bộ Kế
hoạch Đầu tư
Bộ Kế
hoạch Đầu tư
Bộ Công
thương

Các quy định về thiết lập lộ trình đến
năm 2020 áp dụng mua sắm xanh có
nhãn sinh thái
Danh mục các thiết bị và phương tiện
được trang bị và mua sắm cho các cơ
quan, đơn vị bằng nguồn vốn nhà
nước
Nghị định 19/2019 ngày
Điều 47 của Nghị định quy định rằng
14/02/2015 quy định chi
người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử
tiết việc thi hành Luật bảo
dụng ngân sách nhà nước có trách
vệ môi trường
nhiệm ưu tiên mua sắm công sản
phẩm. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp
với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây
dựng quy chế về mua sắm công đối
với các sản phẩm thân thiện với môi
trường theo quy định tại Khoản này.
Các văn bản pháp luật ban hành sau Quyết định 76

Bộ Kế
hoạch Đầu tư

Bộ Tài
nguyên Môi trường

TÊN CỦA VĂN BẢN

NỘI DUNG CHÍNH

CƠ QUAN
SOẠN
THẢO

Quyết định số 622/QĐ-TTg
ngày 10/05/2017: Kế hoạch
Hành động Quốc gia về thực
hiện Chương trình nghị sự
2030 vì sự phát triển bền
vững

Sản xuất và tiêu dùng bền vững được
xác định là một trong các nhiệm vụ
quan trọng trong Chương trình nghị
sự. Đặc biệt, khẳng định việc liên tục
thực hiện Chương trình hành động
quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền
vững đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030.
Sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên
nhiên; khai thác hợp lý và sử dụng
tiết kiệm, bền vững tài nguyên
khoáng sản, lộ trình giảm thất thoát
than khai thác đến năm 2030: dưới
20% than hầm lò và dưới 5% than lộ
thiên

Bộ Kế
hoạch Đầu tư

Quyết định 681/QĐ-TTg
ngày 04/06/2019: Lộ trình
thực hiện các mục tiêu phát
triển bền vững của Việt
Nam đến năm 2030

Bộ Kế
hoạch Đầu tư
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Quản lý chất
thải rắn

Sử dụng tài
nguyên hiệu
quả và sản
xuất sạch hơn

Vận tải bền
vững

Quyết định số 491/QĐ-TTg
ngày 07/05/2018: Điều
chỉnh chiến lược quốc gia về
quản lý tổng hợp chất thải
rắn đến năm 2025, tầm nhìn
đến năm 2050
Thông tư số 34/2017/TT-04
BTNMT tháng 10/2017 của
Bộ trưởng Tài nguyên và
Môi trường quy định về thu
hồi và xử lý sản phẩm thải
bỏ
Thông tư số 01/2019/TTBCT ngày 09/01/2019 của
Bộ Công thương quy định về
cửa khẩu nhập khẩu phế
liệu
Thông tư số 41/2018/TTBCT ngày 06/11/2018 của
Bộ Công thương về danh
mục phế liệu tạm ngừng
kinh doanh tạm nhập, tái
xuất, chuyển khẩu
Nghị định số 82/2018/NĐCP ngày 22/05/2018 của
Chính phủ về quản lý các
khu công nghiệp và khu kinh
tế
Quyết định số 280/QĐ-TTg
ngày 13/03/2019: Chương
trình quốc gia về sử dụng
năng lượng, tiết kiệm hiệu
quả giai đoạn 2019-2030
Nghị định số 82/2018/NĐCP ngày 22/05/2018 về
quản lý các khu công nghiệp
và khu kinh tế
Thông tư số 36/2016/TTBCT ngày 28/12/2016 quy
định về dán nhãn năng
lượng đối với các phương
tiện và thiết bị sử dụng năng
lượng thuộc phạm vi quản lý
của Bộ Công thương
Thông tư số 59/2018/TTBGTVT ngày 17/12/2018
Quyết định số 42066/QĐBGTVT ngày 28/12/2016

Quản lý tổng hợp chất thải rắn theo
vòng đời từ khi phát sinh đến lúc xử
lý

Bộ Tài
nguyên Môi trường

Quy định về địa điểm, vận chuyển, xử
lý và báo cáo về sản phẩm thải bỏ

Bộ Tài
nguyên Môi trường

Các cửa khẩu theo quy định, trừ cửa
khẩu đường bộ và cửa khẩu đường
sắt

MoIT

Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh
doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển
khẩu

Bộ Công
thương

Xây dựng các tiêu chí về khu công
nghiệp sinh thái, thúc đẩy mô hình
cộng sinh công nghiệp, tái sử dụng
rác thải và nước thải đã qua xử lý

Bộ Kế
hoạch Đầu tư
Bộ Công
thương

Xác định các tiêu chí về khu công
nghiệp sinh thái, thúc đẩy sử dụng tài
nguyên hiệu quả và sản xuất sạch
hơn tại các khu công nghiệp
Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký
và thực hiện dán nhãn năng lượng và
thu hồi các phương tiện, thiết bị
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công
thương

Bộ Kế
hoạch Đầu tư

Hướng dẫn về dán nhãn năng lượng
cho xe mô tô, xe gắn máy sản xuất,
lắp ráp và nhập khẩu
Kế hoạch hành động về giảm phát
thải CO2 trong các hoạt động hàng
không dân dụng

Bộ Công
thương

Bộ Công
thương

Bộ Công
thương
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Nhãn sinh
thái

Quyết định số 2186/QĐBTNMT ngày 11/09/2017
của Bộ Tài nguyên - Môi
trường

Vận tải

Quyết định số 04/QĐ-TTg
ngày 09/03/2017 của Thủ
tướng Chính phủ quy định
danh mục phương tiện,
thiết bị phải dán nhãn năng
lượng, áp dụng mức hiệu
suất năng lượng tối thiểu và
lộ trình thực hiện

Năng lượng

Quyết định số 11/2017/QĐTTg ngày 11/04/2017 của
Thủ tướng Chính phủ về cơ
chế khuyến khích phát triển
các dự án điện mặt trời ở
Việt Nam
Thông tư số 05/2019/TTBCT ngày 11/03/2019
Thông tư số 16/2017/ TTBCT ngày 12/09/2017
Thông tư số 02/2019/TTBCT ngày 15/01/2019

Lối sống bền
vững

Thông tư số 19/2018/TTBNNPTNT hướng dẫn về bảo
vệ và phát triển nguồn lợi
thủy sản
Văn bản hợp nhất 01/
VBHN-BNNPTNT 2018 ngày
18/05/2018 của Bộ Nông
nghiệp - Phát triển Nông
thôn về Thông tư quy định
truy xuất nguồn gốc, thu hồi
và xử lý thực phẩm nông
lâm sản không bảo đảm an
toàn
Quyết định số 100/QĐ-TTg
ngày 19/01/2019 của Thủ
tướng Chính phủ

Ban hành các tiêu chí nhãn xanh Việt
Nam đối với các sản phẩm: ắc quy
(NXVN 15: 2017), máy photo (NXVN
16: 2017), bóng đèn LED và mô
đun LED dùng cho chiếu sáng
thông dụng (NXVN 17: 2017).
Quyết định quy định danh mục các
phương tiện, thiết bị phải dán nhãn
năng lượng và áp dụng mức hiệu suất
năng lượng tối thiểu, bao gồm: 1.
Nhóm thiết bị gia dụng, bao gồm; 2Nhóm thiết bị văn phòng và thương
mại 3- Nhóm thiết bị công nghiệp,
bao gồm: máy biến áp phân phối,
động cơ điện; 4. Nhóm phương tiện
giao thông vận tải
Khuyến khích phát triển và phát triển
các dự án điện mặt trời ở Việt Nam

Phát triển dự án và hợp đồng mua
bán điện mẫu áp dụng cho các dự án
điện mặt trời
Phát triển dự án và hợp đồng mua
bán điện áp dụng cho các dự án điện
mặt trời
Quy định thực hiện phát triển các dự
án điện gió và hợp đồng mua bán
điện mẫu cho các dự án điện gió
Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Truy xuất nguồn gốc và thu hồi thực
phẩm không bảo đảm an toàn

Đề án triển khai, áp dụng và quản lý
hệ thống truy xuất nguồn gốc

Bộ Tài
nguyên Môi trường

Bộ Giao
thông vận
tải

Bộ Công
thương

Bộ Công
thương
Bộ Công
thương
Bộ Công
thương
Bộ Nông
nghiệp Phát triển
Nông thôn
Bộ Nông
nghiệp Phát triển
Nông thôn

Bộ Nông
nghiệp Phát triển
Nông thôn
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Mua sắm
công xanh

Chỉ thị số 13/TT-TTg ngày
04/04/2017 của Thủ tướng
Chính phủ

Khác: Tiếp thị

Thông tư số 21/2018/TTBCT ngày 20/08/2018 của
Bộ Công thương sửa đổi
một số điều của Thông tư
47/2014 / TT-BCT ngày
05/12/2014 của Bộ Công
thương
Nghị định số 81/2018/NĐCP ngày 22/05/2018 của
Chính phủ quy định chi tiết
Luật Thương mại về các
hoạt động xúc tiến thương
mại
Thông tư số 212/2015/TTBTC ngày 31/12/2015 của
Bộ Tài chính, hướng dẫn
chính sách thuế thu nhập
doanh nghiệp đối với hoạt
động bảo vệ môi trường quy
định tại Nghị định số
19/2015/NĐ-CP ngày
14/02/2015 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Bảo vệ
môi trường
Thông tư số 03/2017/TTBTNMT ngày 21/03/2017
của Bộ Tài nguyên - Môi
trường hướng dẫn việc cho
vay với lãi suất ưu đãi, hỗ
trợ lãi suất sau đầu tư từ
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt
Nam
Nghị định số 98/2018/NĐCP về các chính sách khuyến
khích hợp tác, liên kết trong
sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp
Nghị quyết số 53/NQ-CP
ngày 17/07/2019 về các giải
pháp khuyến khích doanh
nghiệp đầu tư cho nông
nghiệp một cách hiệu quả,
an toàn và bền vững

Tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa
sản xuất trong nước trong công tác
đấu thầu các dự án đầu tư phát triển
và hoạt động mua sắm thường xuyên
sử dụng vốn nhà nước
Thẩm quyền quản lý các trang
thương mại điện tử và Thông tư số
59/2015/TT-BCT ngày 12/31/2015
của Bộ Công thương quy định về
quản lý các hoạt động thương mại
điện tử thông qua ứng dụng trên
thiết bị di động

Bộ Kế
hoạch Đầu tư
Bộ Công
thương

Bộ Công
thương

Bộ Tài
chính

Bộ Tài
nguyên Môi trường

Bộ Nông
nghiệp Phát triển
Nông thôn
Bộ Nông
nghiệp Phát triển
Nông thôn
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
LỒNG GHÉP CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU
DÙNG BỀN VỮNG VÀO TRONG KẾ HOẠCH KINH TẾ XÃ HỘI 05 NĂM VÀ HÀNG NĂM
STT

TỈNH, THÀNH PHỐ

SỐ HIỆU VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

ĐƠN VỊ BAN HÀNH

1

Bà Rịa Vũng tàu

2149/UBND-VP

14/3/2019

UBND

2

Bắc Kan

37/BC-SCT

25/1/2019

Sở Công thương

3

Bắc Giang

20/BC-SCT

31/1 /2019

Sở Công thương

4

Bạc Liêu

28/BC-SCT

11/1/2019

Sở Công thương

5

Bình Định

535/UBND-KT

29/1/2019

UBND

6

Bình Thuận

51/BC-UBND

5/3/2019

UBND

7

Cao Bằng

500/BC-UBND

21/2/2019

UBND

8

Đà Nẵng

1264/UBND-SCT

4/3/2019

UBND

9

Đắc Nông

66/BC-SCT

13/3/2019

Sở Công thương

10

Đồng Nai

3102/BC-UBND

22/3/2019

UBND

11

Gia Lai

43/BC-SCT

20/2/2019

Sở Công thương

12

Hà Nam

135/BC-SCT

31/1/2019

Sở Công thương

13

Hà Nội

447/SCT-TTKC

25/1/2019

Sở Công thương

14

Hà Tĩnh

125/SCT-KHTCTH

28/1/2019

Sở Công thương

15

Hải Phòng

48/BC-UBND

19/2/2019

UBND

16

Hậu Giang

198/SCT-QLCN

1/1/2019

Sở Công thương

17

Hòa Bình

115/SCT-KHTCTH

25/1/2019

Sở Công thương

18

Hưng Yên

228/BC-SCT

4/3/2019

Sở Công thương

19

Khánh Hòa

353/SCT-QLNL

19/3/2019

Sở Công thương

20

Kiên Giang

131/SCT-KHTCTH

31/1/2019

Sở Công thương

21

Lạng Sơn

77/BC-UBND

28/2/2019

Sở Công thương

22

Phú Thọ

199/SCT-KHTC

4/3/2019

Sở Công thương
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23

Phú Yên

37/BC-SCT

22/2/2019

Sở Công thương

24

Quảng Nam

151/SCT-QLCN

15/2/2019

Sở Công thương

25

Quảng Trị

125/BC-SCT

25/1/2019

Sở Công thương

26

Sóc Trăng

47/BC-UBND

4/3/2019

UBND

27

Thái Bình

10/BC-SCT

31/1/2019

Sở Công thương

28

Thừa thiên Huê

291/BC-SCT

26/2/2019

Sở Công thương

29

Tiền Giang

241/SCT-QLCN

1/2/2019

Sở Công thương

30

Vĩnh Long

128/BC-SCT

31/1/2019

Sở Công thương

31

Yên Bái

323/BC-SCT

6/3/2019

Sở Công thương
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