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1. Nền tảng và cơ sở pháp lý 

 

Việc quản lý chất thải rắn
1
 là một trong những ưu tiên của Chính phủ Việt Nam.

2
 Tăng trưởng 

kinh tế ổn định và mức tiêu thụ ngày càng gia tăng đang thúc đẩy tốc độ hình thành chất thải rắn, chất 

thải rắn đã tăng 10-16% hàng năm kể từ năm 2000. Từ năm 2010, khoảng 26.000 tấn chất thải rắn đã 

được tạo ra mỗi ngày ở Việt Nam, với việc hầu hết trong số chất thải rắn này được xử lý ở các khu xử lý 

rác thải lộ thiên và các hố chôn rác mất vệ sinh mà không được xử lý trước. Việc này dẫn đến áp lực về 

môi trường ngày càng nghiêm trọng, bao gồm ô nhiễm đất, nước và không khí, ảnh hưởng tiêu cực đến 

đời sống. Cùng lúc đó, các cơ quan chính quyền địa phương đang phát sinh chi phí ngày càng tăng cao 

hơn mà chỉ để thu gom và vận chuyển chất thải, trong khi đó số tiền thu được từ các hoạt động này rất ít 

hoặc hầu như không có. Các thực tế quản lý rác thải hiện nay cũng là những nhân tố chính góp phần làm 

biến đổi khí hậu toàn cầu, với tình trạng thối rữa của các chất hữu cơ từ các khu vực xử lý rác dẫn đến 

việc phát thải khí mê-tan, một loại khí gây hiệu ứng nhà kính. 

Chính phủ Việt Nam nhận ra nhu cầu chuyển đổi từ các thực tiễn quản lý rác thải hiện nay tới các 

phương pháp bền vững tập trung vào việc tái tạo các nguồn tài nguyên từ rác thải.
3
 Một loạt các chính 

sách đã được Chính phủ thông qua nhằm hỗ trợ cho các phương pháp này. Trong số các phương pháp 

này, Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 và Tầm nhìn đến năm 

2050 nổi bật lên như là chính sách quốc gia có ảnh hưởng sâu rộng nhất, đề xuất các mục tiêu đầy tham 

vọng đối với việc thu gom và xử lý chất thải. Trong số các yếu tố khác, chính sách này đề xuất rằng 90% 

đến 100% rác thải đô thị được thu gom vào năm 2020 và 2025 theo thứ tự, và trong những năm này 70% 

và 90% theo thứ tự của rác thải đã được thu gom được tái tạo, tái sử dụng hoặc xử lý lại để sử dụng như 

là một nguồn năng lượng hoặc dành cho việc chế biến phân hữu cơ. 

Các chính sách ở cấp độ quốc gia về biến đổi khí hậu cũng hỗ trợ cho các phương pháp “biến rác thành 

tài nguyên và thông qua một cách rộng rãi hơn các nguyên tắc về Giảm, Tái sử dụng, Tái chế (3R). Các 

chính sách này gồm có Chiến lược biến đổi khí hậu quốc gia (2011) và Mức đóng góp được ấn định ở 

cấp quốc gia (INDC) của Việt Nam đối với hiệp ước mới về biến đổi khí hậu đã được nhất trí tại Paris vào 

tháng 12/2015. Dù cho tham vọng của các chính sách và chiến lược hiện thời đáng được Chính phủ 

khen ngợi nhưng vẫn còn rất nhiều rào cản và thách thức đang cản trở việc thực hiện các sáng kiến 

“biến rác thành tài nguyên” ở Việt Nam:   

 

 Thiếu định hướng và quy định, đặc biệt ở cấp tỉnh/thành phố để khuyến khích và/hoặc thúc 

đẩy việc thực hiện các mục tiêu đề ra trong các chính sách cấp quốc gia; 

 Những ưu đãi về thị trường và quy định và chính sách chưa đầy đủ để khuyến khích đầu 

tư vào hạ tầng quản lý chất thải rắn phù hợp với các phương pháp “biến rác thành tài nguyên” và các 

nguyên tắc 3R; 

 Các sự sắp xếp mang tính thể chế về biến đổi khí hậu và lĩnh vực rác thải ở Việt Nam rất 

phức tạp, thường không rõ ràng, và bị chồng chéo về vai trò và trách nhiệm giữa các bên tham gia; 

 Sự hạn chế về các nguồn quỹ để tài trợ cho các dự án và các sáng kiến “biến rác thành tài 

nguyên” ở cấp địa phương; 
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 Việc thiếu năng lực, bí quyết và chuyên môn một cách tổng quát cùng với chu kỳ phát triển của 

các dự án “biến rác thành tài nguyên”, từ khái niệm ban đầu cho đến hoạt động “trong nội bộ người dân; 

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam, thông qua Bộ Tài nguyên và Môi trường (MoNRE) đã nhận thức 

được cơ hội để phát triển một chương trình quốc gia của lĩnh vực chất thải rắn kết hợp với một cơ chế tài 

trợ khí hậu quốc tế, đó là Hành động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA). 

 

Chương trình NAMA đề cập đến các chiến lược, chương trình và dự án mà các quốc gia đang phát triển 

có thể thông qua trên cơ sở tự nguyện nhằm hỗ trợ các sáng kiến giảm phát thải các khí gây hiệu ứng 

nhà kính phù hợp với các ưu tiên phát triển bền vững quốc gia. NAMA được kỳ vọng sẽ thấm nhuần một 

“bước thay đổi chuyển mình” trong các lĩnh vực kinh tế cụ thể, và được hưởng lợi từ sự hỗ trợ quốc tế 

dưới hình thức tài chính, công nghệ và xây dựng năng lực. Xét thấy tầm quan trọng và thách thức của 

lĩnh vực chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao nhiệm vụ cho Viện khoa học Khí tượng 

thủy văn và Biến đổi khí hậu (IMHEN) xây dựng một chương trình NAMA cho lĩnh vực chất thải rắn 

của Việt Nam đã được gọi là “Biến rác thành tài nguyên tại các thành phố ở Việt Nam”. Các yếu tố 

chính của chương trình NAMA này - từ nay được gọi là “Chương trình NAMA biến rác thành tài nguyên”; 

“Chương trình NAMA”, “chương trình”, hoặc “NAMA” được trình bày trong Bản tóm tắt này. 

 

2. Hành động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia “Biến rác 
thành tài nguyên tại các thành phố ở Việt Nam”  
 

2.1 Quá trình phát triển chương trình NAMA  

Sự phát triển của Chương trình NAMA “Biến rác thành tài nguyên” do Viện khoa học Khí tượng thủy văn 

và Biến đổi khí hậu đứng đầu và nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính  của Ủy ban Kinh tế và Xã 

hội của Liên hợp quốc cho khu vực châu Á và Thái Bình Dương (UNESCAP). Giai đoạn phát triển gồm 

có việc định hình các yếu tố được thiết kế chi tiết của chương trình thông qua việc thực hiện một 

“nghiên cứu thiết kế NAMA”. Các yếu tố và các thành phần khác nhau của Chương trình NAMA đề 

xuất được trích dẫn trong bản tóm tắt này, trong khi các phân tích và chi tiết nền tảng của chương trình 

có thể được tìm thấy trong nghiên cứu này. Trong khi chờ xác nhận chính thức từ Chính phủ, chương 

trình NAMA sẽ “tiến” từ “một đề xuất” lên một chương trình “chính thức”. Do đó, chương trình NAMA có 

thể được trình bày một cách chi tiết trong một số thành phần của chương trình này, thực hiện thí điểm 

thông qua một số hoạt động cụ thể trong nhân dân và cuối cùng được triển khai trên toàn quốc. 

 

2.2 Mục đích của Chương trình NAMA và Những lợi ích kỳ vọng  

 

Mục tiêu bao trùm của Chương trình NAMA “Biến rác thành tài nguyên” là nhằm hỗ trợ Việt Nam trong 

việc giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ khu vực chất thải rắn thông qua việc thực hiện các thực 

tiễn quản lý rác thải phù hợp với các nguyên tắc 3R và tái tạo các nguồn tài nguyên từ rác thải, trong khi 

đồng thời đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam. 

Chương trình NAMA sẽ giải quyết các rào cản cản trở khu vực chất thải rắn ở Việt Nam thông qua việc 

thiết lập một chính sách và khung thể chế sẽ:  
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 Khuyến khích các thành phố tự nguyện đề xuất các mục tiêu của chính họ để tái sử dụng, 

giảm và tái chế chất thải rắn, dựa trên các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược quốc gia về Quản lý tổng 

hợp chất thải rắn đến năm 2025 và Tầm nhìn đến năm 2050; 

 Thành lập Ban quản lý chương trình NAMA để hoạt động như “cơ chế một cửa” và ủy ban 

điều hành các hoạt động được thực hiện trong chương trình NAMA, và như là một cơ quan phối hợp 

giữa các bộ ngành có liên quan đến khu vực chất thải rắn. Chúng tôi đề xuất rằng Sở Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường (DSTE) trực thuộc Bộ Xây dựng thực hiện vai trò này; 

 Thiết lập một phương tiện tài chính quan trọng để huy động và tập trung vào các quỹ đến từ 

các nguồn quốc gia và quốc tế cho đến chính quyền cấp thành phố và cấp tỉnh; và các cơ quan khác, 

bao gồm khu vực tư nhân, thực hiện các biện pháp phù hợp với các biện pháp mà chương trình NAMA 

chấp thuận. Chúng tôi đề xuất rằng Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đảm nhận các chức năng này; 

   Tạo các chương trình ưu đãi ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp thành phố mà tạo điều kiện 

thuận lợi cho khả năng tài chính và kinh tế của các sáng kiến “biến rác thành tài nguyên”. Các ưu đãi sẽ 

gồm có, nhưng không giới hạn, khả năng thanh toán các khoản phí tới hạn cho những người vận hành 

nhà máy xử lý rác thải, thiết lập các chương trình cấp địa phương để thu mua phân bón, giảm thuế đối 

với các trang thiết bị,… 

 Cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật, vận hành và quản lý cho các cán bộ và học viên dưới hình thức 

các chương trình đào tạo, hỗ trợ “tại chỗ” bởi các chuyên gia kỹ thuật và chia se các thực tiễn điển hình.  

Việc thực hiện chương trình NAMA sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Việc này sẽ dẫn tới một môi 

trường sạch sẽ hơn và lành mạnh hơn thông qua việc áp dụng các phương pháp thu gom và xử lý rác 

thải được cải thiện, tạo ra các cơ hội kinh doanh trong chuỗi giá trị quản lý rác thải, và đóng góp vào việc 

cải thiện điều kiện sống của các cộng đồng dân cư khắp đất nước, bao gồm cả những người nhặt rác 

không chính thức. Chương trình NAMA cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc đạt được nhiều Mục tiêu 

phát triển bền vững (SDG), đặc biệt là các Mục tiêu phát triển bền vững số 11, 12 và 13 về các thành 

phố bền vững hơn, các mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững ngày càng gia tăng, và hành động khí hậu 

ngày càng được tăng cường, theo thứ tự. Mục tiêu phát triển bền vững số 1 (xóa nghèo) và 3 (sức khỏe 

và phúc lợi được cải thiện) cũng sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ bởi việc thực hiện chương trình NAMA. 

 

2.3 Các biện pháp và Phạm vi thích hợp của Chương trình NAMA  

 

Tất cả các thành phố ở Việt Nam có đủ điều kiện để trở thành một phần của Chương trình NAMA miễn là 

họ tự nguyện thực hiện một số biện pháp mà chương trình công nhận. Các biện pháp thích hợp của 

chương trình NAMA “Biến rác thành tài nguyên” sẽ phải chịu sự giám sát, xác minh và báo cáo khi 

thực hiện ở các thành phố, các thủ tục này như sau: 

 

i) Giảm chất thải rắn phát sinh và thực hiện các thực tiễn phân chia rác, ưu tiên tại nguồn; 

ii) Sự chuyển hướng của các dòng chất thải từ các cơ sở xử lý rác thải, với các loại rác chuyển 

hướng được xử lý bằng việc áp dụng các phương pháp sau: 

a. Xử lý sinh học các thành phần hữu cơ của chất thải, đặc biệt là thông qua phân bón và phân 

hủy kỵ khí; 
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b. Tái tạo, tái sử dụng và tái chế rác thải vô cơ; 

c. Các phương pháp vật lý để xử lý rác thải, bao gồm việc sản xuất nhiên liệu có nguồn gốc rác 

thải và các kỹ thuật đóng bánh có liên quan; 

d. Thực hiện các phương pháp quản lý rác thải hợp nhất và bền vững phù hợp với các nguyên tắc 

3R, bao gồm các “thực tiễn điển hình” đã được xác định ở Việt Nam chẳng hạn như mô hình của Trung 

tâm tái chế tổng hợp tài nguyên (IRRC)
1
; 

e. Các chiến lược và chính sách được thiết kế ở cấp địa phương và cấp thành phố đối với “không 

chất thải” hoặc một “khu vực chất thải các-bon trung tính”. 

Sự thích hợp của các biện pháp phù hợp với các nguyên tắc 3R và các phương pháp “biến rác thành tài 

nguyên” nhưng không bao gồm trong bất kỳ phương pháp nào được đề ra trong báo cáo này sẽ được 

xem xét trên cơ sở từng trường hợp một mà Ban quản lý chương trình NAMA đã đề cập ở trên. Một bộ 

công cụ các biện pháp thích hợp đã được chuẩn bị - và có thể được tìm thấy như là một phụ lục của 

nghiên cứu thiết kế NAMA - nhằm cung cấp các hướng dẫn bổ sung cho các học viên về cách các sáng 

kiến “biến rác thành tài nguyên có thể được công nhận như là một phần của chương trình NAMA. 

 

2.4 Chương trình NAMA hoạt động như thế nào  

 

Chương trình NAMA “biến rác thành tài nguyên” dự kiến hoạt động theo các bước sau đây: 

 

1. Chương trình NAMA “biến rác thành tài nguyên” thường được các bộ có liên quan chấp 

thuận/ban hành ở cấp quốc gia; 

2. Ban quản lý Chương trình NAMA được thành lập; 

3. Các cơ quan cấp tỉnh và thành phố được thông báo về chương trình NAMA và các phương thức 

hoạt động của chương trình cũng như là các nhân tố khác có liên quan đến khu vực chất thải rắn; 

4. Các thành phố nhất trí trở thành một phần của chương trình NAMA chuẩn bị một kế hoạch thực 

hiện chi tiết cần bao gồm, nhưng không cần thiết phải giới hạn, các yếu tố sau: 

a. Các mục tiêu tự nguyện để thông qua các biện pháp 3R, bao gồm các mục tiêu giảm rác thải, 

sử dụng rác và tái chế rác thải hữu cơ và vô cơ; 

b. Mô tả chi tiết các sáng kiến mà thành phố đề nghị thực hiện, bao gồm cách họ hỗ trợ và được 

liên kết với Chương trình NAMA “biến rác thành tài nguyên”; 

c. Ước tính tổng chi phí của kế hoạch, bao gồm một chỉ số về phần đóng góp từ ngân sách sẽ 

được chính quyền địa phương hỗ trợ, và phần đóng góp đó sẽ cần yêu cầu hỗ trợ thêm từ Chính phủ 

và/hoặc thông qua các cơ hội tài chính quốc tế về khí hậu. 

5. Các kế hoạch cụ thể của thành phố được đệ trình cho Ban quản lý chương trình NAMA và được 

đánh giá bởi nhân viên của Ban quản lý, người sẽ cân nhắc liệu các sáng kiến mà các thành phố đề xuất 

thuộc chương trình NAMA hay không và, nếu như vậy, các kế hoạch này cần sự hỗ trợ của Chính phủ 
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và/hoặc các nhà tài trợ quốc tế. Bước này có thể bao gồm các thông tin liên lạc qua lại với các cơ quan 

chính quyền địa phương; 

6. Các hoạt động đủ điều kiện theo chương trình NAMA được Ban quản lý chương trình NAMA 

truyền đạt đến chính quyền địa phương. Đối với các hoạt động cần thêm sự hỗ trợ từ Chính phủ và/hoặc 

các nhà tài trợ quốc tế, Ban quản lý sẽ đề nghị các Bộ / ngành (chẳng hạn như Bộ Xây dựng, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường) hoặc Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam (VEPF) để huy động các nguồn vốn cần 

thiết. Cả các đóng góp của cấp địa phương và cấp quốc gia sẽ được coi như là một phần của “Chương 

trình NAMA nội địa”. Ban quản lý chương trình NAMA cũng sẽ thẩm định các yêu cầu về xây dựng năng 

lực của chính quyền địa phương, và thận trọng khi phân công loại hỗ trợ. 

7. Căn cứ vào các quỹ huy động được, cả từ các nguồn trong nước và quốc tế, chính quyền địa 

phương khởi xướng các hoạt động được đề xuất theo chương trình NAMA theo các thủ tục Giám sát - 

Báo cáo - Kiểm định (MRV). 

Việc sắp xếp MRV của Chương trình NAMA “biến rác thành tài nguyên” được đề xuất xây dựng dựa trên 

hệ thống kiểm kê quốc gia của Việt Nam và các thủ tục giám sát theo yêu cầu của Khung Cơ chế phát 

triển sạch (CDM). Việc thu xếp MRV cũng sẽ phù hợp với khung thể chế cho hệ thống MRV quốc gia đối 

với các chương trình NAMA theo sự chuẩn bị chung của IMHEN và GIZ. Các yếu tố cụ thể của Chương 

trình NAMA “biến rác thành tài nguyên” được đề xuất bao gồm một cơ chế đơn giản hóa để giữ hồ sơ 

đầu vào chất thải (chẳng hạn, số lượng/khối lượng chất thải được xử lý mỗi ngày; thành phần) và các 

sản phẩm đầu ra được tạo ra dưới dạng các tài nguyên (chẳng hạn như số lượng phân được tạo ra, điện 

đưa vào mạng lưới quốc gia,…). Các dữ liệu này được các thành phố và tỉnh biên soạn, trong phạm vi 

thẩm quyền của mình, và sau đó được tổng hợp ở cấp quốc ga để tính toán lượng giảm phát thải khí nhà 

kính. Các thủ tục được đề nghị áp dụng song song với một công cụ để định lượng/đo “đồng lợi ích”. Các 

chi tiết cụ thể của hệ thống MRV của chương trình NAMA được đề nghị xây dựng thêm như là một trong 

những hoạt động của giai đoạn thí điểm. 

  

2.5 Đóng góp vào Giảm Biến đổi khí hậu 

Một viễn cảnh giảm phát thải và cơ bản (NAMA) được mô hình hóa để đánh giá các tác động giảm 

phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính của việc thực hiện đầy đủ chương trình NAMA. Có nghĩa là, viễn 

cảnh giảm phát thải đề xuất một sự biến đổi hoàn toàn của khu vực chất thải rắn ở Việt Nam qua đó 

tất cả các chất thải được tạo ra vào năm 2030 được thu gom và xử lý thông qua các phương pháp và 

công nghệ do chương trình NAMA công nhận. 

 

Viễn cảnh về chương trình NAMA cho rằng trong số rác thải được tạo ra ở Việt Nam vào năm 2030, 60% 

sẽ được xử lý thành phân bón, 20% được tái chế, 10% được xử lý thông qua phân hủy kỵ khí, và 10% 

còn lại sẽ được tái tạo để sản xuất nhiên liệu có nguồn gốc rác thải. 

Viễn cảnh cơ sở - hoặc kinh doanh-như thông thường cho rằng các phương pháp thực hành hiện thời 

của việc xử lý và không xử lý rác tiếp tục không thay đổi, với tỷ lệ tạo rác thải gia tăng hàng năm 10% và 

thành phần rác thải vẫn tương tự như giai đoạn 2010 - 2030. Theo viễn cảnh này dự kiến khu vực chất 

thải rắn của Việt Nam có thể tạo ra tương đương 58,2 triệu tấn các-bon đi-ô-xít đương lượng vào năm 

2030, tăng từ 14 triệu tấn các-bon đi-ô-xít đương lượng vào năm 2016. Thông qua việc thực hiện đầy đủ 
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chương trình NAMA, dự kiến là việc phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ khu vực chất thải rắn có thể  

giảm được 71% vào năm 2030, có nghĩa là 41,4 triệu tấn các-bon đi-ô-xít đương lượng liên quan đến 

viễn cảnh kinh doanh như thông thường 

 

Các kết quả của mô hình được thể hiện trong đồ thị dưới đây: 

 

 

Biểu đồ trên– Tổng số giảm thải (được diễn giải bằng đơn vị triệu tấn CO2 đương lượng) từ chương trình NAMA 

“biến rác thành tài nguyên”. Chú giải: PE: Thải từ dự án, ER: Giảm phát thải; comp: phân bón; RDF: nhiên liệu có 

nguồn gốc rác thải; AD: phân hủy kỵ khí.  

 
 

2.6  Tài trợ Chương trình NAMA 

 

Việc thực hiện các biện pháp và mục tiêu do Chương trình NAMA đề xuất dự tính yêu cầu một khoản 

đầu tư tối thiểu trung bình 110 triệu đôla Mỹ (tương đương 2,4 nghìn tỷ đồng) mỗi năm, cho đến 

năm 2030 tại các cơ cở xử lý rác thải. Khoản đầu tư này chưa tính đến các chi phí liên quan đến việc 

thiết lập thể chế, sáng kiến nâng cao năng lực và các hoạt động hỗ trợ đa dạng khác, chẳng hạn như các 

chiến dịch nâng cao nhận thức hoặc nhu cầu về hệ thống thực hiện nhằm đảm bảo cách ly rác thải tại 

nguồn.  

Chúng tôi đề xuất rằng 80% các yêu cầu đầu tư này được huy động từ các nguồn tài trợ trong nước, cả 

khu vực công và tư nhân, với khoản còn lại (khoảng 22 triệu đôla Mỹ hoặc 485 tỷ đồng) sẽ được cung 

cấp thông qua tài trợ khí hậu quốc tế. Sự hỗ trợ đó có thể được tập trung dưới dạng cho vay và tài trợ 

thông qua các cơ chế tài trợ khí hậu quốc tế (đặc biệt chú ý đến Quỹ Khí hậu xanh), viện trợ phát triển 

chính thức song phương (ODA), các kế hoạch dựa trên thị trường, và/hoặc chương trình “thanh toán cho 

hiệu suất”. Tùy thuộc vào kết quả và tác động phát sinh từ giai đoạn thí điểm của Chương trình NAMA, 

việc tài trợ khí hậu quốc tế có thể chếm tỷ lệ cao hơn so với tổng chi phí thực hiện chương trình. 

Là một phần của Chương trình NAMA này, chúng tôi đề xuất rằng Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam 

(VEPF) được thành lập như là một cơ quan tài chính cấp quốc gia chịu trách nhiệm tập hợp các nguồn 
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quỹ cả từ các nguồn trong và ngoài nước và giải ngân cho các thành phố, các tỉnh và các đơn vị phù hợp 

khác thực hiện các hoạt động theo Chương trình NAMA. 

 

2.7 Thiết lập thể chế 

 

Ngoài Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, các tổ chức và các bên liên quan khác ở Việt Nam được đề xuất 

có vai trò và trách nhiệm trong việc điều hành và thực hiện Chương trình NAMA, như là được tóm tắt và 

minh họa trong hình dưới đây: 

 

 Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường (DSTE), thuộc Bộ Xây dựng. Chúng tôi đề xuất Sở 

Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì Ban quản lý chương trình NAMA, qua đó đảm nhận toàn bộ 

trách nhiệm điều phối chương trình NAMA. Là một phần chức năng của chương trình, Ban quản lý 

chương trình NAMA sẽ thẩm định và quyết định các dự án/sáng kiến phù hợp với Chương trình NAMA; 

giám sát tổng thể việc thực hiện chương trình trong lúc vẫn đảm bảo đáp ứng các mục tiêu đề ra; ghi lại 

tất cả các hoạt động được đề xuất và/hoặc được thực hiện như là một phần của Chương trình NAMA; 

đảm bảo sự phối hợp với các bộ ngành khác mà có thể đóng một vai trò nhỏ trong chương trình NAMA 

(ví dụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc sử dụng phân bón trong nông nghiệp; Bộ Công 

thương hỗ trợ việc tạo ra các ưu đãi cho các dự án biến rác thành năng lượng được thực hiện trong 

phạm vi chương trình NAMA); 

 Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (DMHCC) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(MoNRE). Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu là một vụ chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 

trường hoạt động như một tâm điểm của Việt Nam cho UNFCCC, chịu trách nhiệm điều phối tất cả các 

hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu trong cả nước. Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu 

cũng là tiêu điểm quốc gia chính thức về việc điều phối và thực hiện các Chương trình NAMA. Cục Khí 

tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu chịu trách nhiệm tổng hợp tất cả các dữ liệu liên quan về Chương 

trình NAMA cũng như là việc chuẩn bị tất cả các báo cáo theo yêu cầu báo cáo quốc tế bao gồm Truyền 

thông quốc gia và  Các báo cáo cập nhật hai năm một lần. 

 Tổng cục Môi trường (VEA) cũng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hỗ trợ Cục Khí tượng 

thủy văn và Biến đổi khí hậu trong việc đảm bảo chất lượng/kiểm soát chất lượng về các vấn đề liên 

quan đến chương trình NAMA. 

 Các cơ quan cấp tỉnh. Thứ bậc dưới các Bộ một cấp, chúng tôi đề xuất rằng các cơ quan cấp 

tỉnh chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu liên quan đến việc thực hiện chương trình NAMA. Ở cấp này, các 

cơ quan cần giúp việc truyền bá tin tức về chương trình NAMA cho các bên liên quan (ví dụ như các 

quan chức làm việc trong các cơ quan khác nhau, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, các 

cộng đồng,…) Nếu phù hợp, các cơ quan cấp tỉnh có thể ủy quyền trách nhiệm của họ để giới thiệu Ban 

quản lý chương trình NAMA trực tiếp đến các cơ quan chính quyền cấp thành phố. Các cơ quan cấp tỉnh 

cũng có thể huy động các nguồn quỹ của chính họ để tạo điều kiện hoặc thực hiện các hoạt động gắn kết 

với chương trình NAMA. 
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 Các cơ quan cấp thành phố: theo chương trình NAMA, chúng tôi đề xuất rằng các cơ quan 

cấp thành phố: i) đảm bảo sự phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh về việc báo cáo về các sáng kiến phù 

hợp như là một phần của Chương trình NAMA và được thực hiện trong phạm vi đô thị đó; ii) lập một hồ 

sơ các yêu cầu từ các nhà phát triển dự án để đưa vào các hoạt động của Chương trình NAMA; iii) huy 

động các quỹ của thành phố để hỗ trợ các hoạt động phù hợp của Chương trình NAMA; và iv) thúc đẩy 

sự cam kết và tham gia của các cộng đồng trong các hoạt động này. 

 Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị (URENCO) là các công ty Nhà nước mà trách nhiệm 

chính của các công ty này là thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải ở cấp tỉnh và thành phố. Các công ty 

TNHH MTV Môi trường Đô thị là những đơn vị quan trọng góp phần vào việc xử lý chất thải rắn ở các 

thành phố trên khắp Việt Nam, và có thể đóng một vai trò trong Chương trình NAMA hoặc là với tư cách 

các nhà phát triển dự án hoặc là hỗ trợ các cơ quan cấp tỉnh và thành phố mà họ báo cáo. 

 Các nhà phát triển dự án: Các nhà phát triển dự án sẽ có trách nhiệm thực hiện các hoạt động 

thực địa phù hợp với các biện pháp mà chương trình NAMA công nhận (ví du như các nhà quản lý dự án 

có thể thành lập một nhà máy xử lý rác thải hỗ trợ các nguyên tắc 3R). Vì mục đích này, họ cần đệ trình 

một chú giải về dự án với tiêu điểm trong chính quyền thành phố với một mô tả ngắn gọn về dự án và 

loại hỗ trợ chương trình NAMA theo yêu cầu (nếu có). Khi một dự án chắc chắn được ủy quyền, nhà 

phát triển dự án được yêu cầu phải báo cáo về một tập hợp các chỉ số hoạt động quan trọng, chẳng hạn 

như các chi phí của dự án (bao gồm cả phân tích bằng thống kê giữa vốn chủ sở hữu/vốn vay/tài trợ), và 

bất kỳ các thông số nào mà là một phần yêu cầu Giám sát - Báo cáo - Kiểm định (MRV) (ví dụ như lượng 

chất thải được xử lý). 

 Viện khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (IMHEN): Chúng tôi đề xuất Viện 

khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật trong việc thực hiện 

chương trình NAMA, ví dụ như hỗ trợ Ban quản lý chương trình NAMA đánh giá về sự phù hợp của các 

hoạt động được đề xuất như là một phần của chương trình NAMA, thiết lập hệ thống Giám sát - Báo cáo 

- Kiểm định, và phối hợp với các kiểm toán viên bên ngoài nếu cần thiết,… 

 Các tổ chức và các bên liên quan khác: Thành phần này bao gồm các cơ quan không được 

đề cập đến ở trên có thể đóng vai trò trong việc thực hiện chương trình NAMA. Ví dụ, đây là trường hợp 

của các bộ ngành như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thể đóng vai trò hỗ trợ việc sử dụng 

phân bón trong nông nghiệp) hoặc Bộ Công thương (có thể hỗ trợ việc tạo ra thị trường cho các nhà máy 

biến rác thành năng lượng); các tổ chức quốc tế chẳng hạn như các ngân hàng phát triển (có thể cung 

cấp các nguồn quỹ bổ sung cho các hoạt động được thực hiện trong phạm vi chương trình NAMA); các 

tổ chức dựa trên cộng đồng; khu vực tư nhân không chính thức (ví dụ như người nhặt rác, các tổ chức 

thu gom rác tận nhà không chính thức,..) 
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Hình trên – Thiết lập thể chế được đề xuất cho Chương trình NAMA “Biến rác thành tài nguyên”  

Chú giải: MoNRE: Bộ Tài nguyên và Môi trường; MoC: Bộ Xây dựng; MoIT: Bộ Công thương; MARD: Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; VEPF: Quỹ Bảo vệ môi trường; VEA: Tổng cục môi trường; DMHCC: Cục Khí tượng 
thủy văn và Biến đổi khí hậu; DSTE: Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường  
 

 
2.8 Các bước tiếp theo: Thông qua, Thí điểm và Thực hiện Chương trình NAMA  

 

Chương trình NAMA “Biến rác thành tài nguyên” có thẻ bước vào giai đoạn thí điểm sau khi được 

Chính phủ Việt Nam chính thức chấp nhận và thông qua. Do vai trò đề xuất cảu họ trong Chương trình 

NAMA, xác nhận đầy đủ của chương trình có thể được tìm ở cả Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Giai đoạn thí điểm này được kỳ vọng thực hiện tối thiểu trong 1,5 năm, và được đề xuất bao gồm 3 tập 

hợp hoạt động chính: i) thiết lập khung thể chế; ii) xây dựng năng lực; và iii) thuyết minh và vận hành các 

yếu tố thiết kế của chương trình NAMA. Các hoạt động được thể hiện chi tiết dưới đây. 

 

Thiết lập khung thể chế sẽ liên quan đến việc thành lập Ban quản lý chương trình NAMA và nhân sự 

của Ban này. Việc này yêu cầu quy định chi tiết về phạm vụ công việc của cả Sở Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường, với tư cách Ban quản lý chương trình NAMA, và Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Mức 

độ đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan khác tham gia chương trình NAMA cũng sẽ 

cần được trình bày chi tiết và chính thức hóa. 

Sáng kiến xây dựng năng lực sẽ bao gồm việc cung cấp các khóa đào tạo cho cán bộ của Ban quản lý 

chương trình NAMA mới được thành lập và Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. Hơn nữa, rất nhiều các 

bên liên quan khác cũng sẽ cần được đào tạo về các khía cạnh liên quan đến chương trình NAMA, hầu 

hết là ở cấp quốc gia. Các quan chức đến từ các thành phố lọt vào danh sách thí điểm chương trình 

NAMA cũng sẽ cần được đào tạo trong giai đoạn này. Chúng tôi cũng đề xuất thành lập một trung tâm 

MoNRE MoC MARD MoIT

DMHCC DSTEVEAVEPF

NAMA Facility
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Development 
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đào tạo hay trung tâm phát triển năng lực để xây dựng năng lực và chia sẻ kiến thức, và tuyên truyền các 

thực tiễn điển hình liên quan đến việc áp dụng các biện pháp phù hợp với chương trình NAMA. 

Cuối cùng, các yếu tố cụ thể của chương trình sẽ được chứng minh và đưa vào hoạt động. Các yếu tố 

này gồm có việc thiết lập hệ thống Giám sát - Báo cáo - Kiểm định, chuẩn bị phương pháp đo “đồng lợi 

ích”, và việc xây dựng một kế hoạch đầu tư chi tiết cho việc huy động các quỹ cần thiết để thực hiện đầy 

đủ chương trình này. Sau khi thông qua chương trình NAMA, chúng tôi đề nghị rằng hai thành phố sẽ 

được lựa chọn để thí điểm chương trình. Một lựa chọn là xem xét việc lựa chọn một thành phố hoặc địa 

điểm nơi cơ sở biến rác thành tài nguyên đã đi vào hoạt động, có thể phục vụ như là bàn đạp để thử 

nghiệm các thành phần nhất định của chương trình NAMA (Ví dụ cách hệ thống Giám sát - Báo cáo - 

Kiểm định có thể làm việc trong thực tiễn). 

Giai đoạn thí điểm dự kiến tốn tối thiểu 750.000 đôla Mỹ (khoảng 16,5 tỷ đồng). Hỗ trợ kỹ thuật và tài 

chính từ các tổ chức tài trợ quốc tế được kỳ vọng để thực hiện giai đoạn này, mặc dù các nguồn trong 

nước cũng sẽ được huy động (chẳng hạn như đáp ứng các yêu cầu về nhân sự của Ban quản lý chương 

trình NAMA). Căn cứ vào việc thực hiện thành công giai đoạn này, chương trình có thể được nhân rộng 

trên toàn quốc. Việc này được kỳ vọng sớm nhất là trong quý đầu năm 2018. 

 

 


