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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các định nghĩa và tài liệu được sử dụng và trình bày trong bản tóm 
tắt chính sách này không thể hiện bất kỳ ý kiến nào của Ban Thư ký Liên hợp quốc liên quan đến tình 
trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ, thành phố, khu vực, chính quyền nào, hay liên quan đến 
việc phân định biên giới hoặc ranh giới. Khi từ “quốc gia hoặc khu vực” xuất hiện, nó bao gồm các 
quốc gia, lãnh thổ, thành phố hoặc khu vực. Danh mục địa lý và các tài liệu tham khảo khác đã được 
xác minh nếu có thể. Liên hợp quốc không chịu trách nhiệm về tính sẵn có hay khả dụng của các 
đường link URL. Các ý kiến, số liệu và ước tính trong ấn phẩm này không nhất thiết được coi là phản 
ánh quan điểm hoặc sự đồng thuận của Liên hợp quốc. Việc đề cập đến tên công ty và các sản phẩm 
thương mại cũng không ngụ ý sự đồng thuận của Liên hợp quốc.

Bản tóm tắt chính sách về Quản lý Rác thải Nhựa Đại dương tại Châu Á và Thái Bình Dương này 
được ban hành vào tháng 01 năm 2022. Việc xây dựng bản tóm tắt chính sách này do Ủy ban Kinh 
tế và Xã hội Châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP) điều phối, thông qua Phòng Môi trường và Phát 
triển (EDD). Bản tóm tắt chính sách do Abigail Smith, cán bộ ESCAP soạn thảo, dưới sự giám sát của 
Curt Garrigan, Trưởng Bộ phận Phát triển Đô thị Bền vững, với sự hỗ trợ của Solène Le Doze, Janet 
Salem, Alexander Lee-Emery và Manuel Castillo, cán bộ ESCAP. Sự đóng góp của Fanny Quertamp, 
thuộc Rethinking Plastics, Jerome Le Borgne, thuộc Recycling and Recovery Southeast Asia, Christine 
Cabasset, thuộc Research Institute on Contemporary Southeast Asia (IRASEC) và Emilie Strady, 
thuộc the French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) là một phần không 
thể tách rời trong quá trình xây dựng Bản tóm tắt chính sách này. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự 
hỗ trợ tài chính của Đại sứ quán Pháp tại Thái Lan.

Để biết thêm thông tin về bản tóm tắt chính sách này, vui lòng vui lòng liên hệ: Phòng Môi trường và 
Phát triển
Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) 
Email: edd-escap@un.org

https://en.ird.fr/node/8
mailto:edd-escap%40un.org?subject=
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I. Giới thiệu

Nhựa được phát triển lần đầu tiên vào năm 
1907 với sự phát hiện ra Bakelite, một loại 
polymer tổng hợp có thể được sản xuất 
hàng loạt dễ dàng. Phát minh này đã dẫn 
đến vô số đổi mới và sản phẩm mới khi nhựa 
trở thành nguyên liệu thiết yếu của nền kinh 
tế toàn cầu. Vào năm 1989, thế giới đã sản 
xuất khoảng 100 triệu tấn nhựa mỗi năm. 
Đến năm 2015, con số đó đã tăng theo cấp 
số nhân lên 322 triệu tấn (McIlgorm và cộng 
sự, 2020). Kể từ năm 1907, hơn 8,3 tỷ tấn 
nhựa nguyên sinh đã được sản xuất. Tuy 
nhiên, khi cung và cầu tiếp tục tăng, năng 
lực tái chế toàn cầu đã không thể theo kịp. 
Do đó, chỉ có 9% tổng số nhựa từng được 
sản xuất được tái chế - một lượng nhỏ vẫn 
được sử dụng trong xã hội, trong khi phần 
lớn nằm tại các bãi chôn lấp, hoặc được đốt 
trong các lò đốt mở hay đang gây ô nhiễm 
đất, rừng và đại dương trong môi trường tự 
nhiên của chúng ta. 

Chúng ta không thể tưởng tượng được 
một xã hội không có nhựa sẽ khác đi như 
thế nào. Nhựa làm cho ô tô an toàn hơn, 
nó kéo dài tuổi thọ của thực phẩm với bao 
bì hiệu quả, nó làm cho thiết bị điện tử có 
giá cả phải chăng, làm giảm chi phí vận 
chuyển nhờ trọng lượng nhẹ hơn, nó giúp 
giảm khai thác sinh khối thông qua sử dụng 
vật liệu tổng hợp và nhờ vào những tiến bộ 
y khoa, chúng ta có thể cứu được vô số 
mạng sống mỗi ngày – trên đây là một số 
lợi ích của các sản phẩm nhựa.

Tuy nhiên, tác động của rác thải nhựa không 
được quản lý hiện đang đặt ra những thách 
thức chưa từng có về môi trường, kinh tế 
và xã hội toàn cầu. Ví dụ, rác thải nhựa có 
thể mất hàng trăm năm mới có thể phân hủy 
trong tự nhiên, gây tổn hại đến thiên nhiên 
hoang dã, để lại tác động kinh tế đến các 
ngành như du lịch và thủy sản. Ngoài ra, do 
nhựa chủ yếu được sản xuất từ nhiên liệu 
hóa thạch và liên quan đến phát thải khí nhà 
kính trong các khâu sản xuất và vận chuyển 
của chuỗi cung ứng, nên ngành nhựa là 
một nhân tố chính góp phần gây ra biến đổi 
khí hậu. Thêm vào đó, sản phẩm nhựa rẻ và 
dễ sản xuất đã tạo điều kiện cho xu hướng 
tiêu dùng nhanh và thúc đẩy cung và cầu 
cho đồ nhựa sử dụng một lần (SUP) cũng 
như các sản phẩm rẻ tiền được vứt bỏ và 
thay thế thay vì tái sử dụng hoặc sửa chữa. 

Hiện tại, 150 triệu tấn nhựa đã bị tích dồn 
trong lòng đại dương (Crepy và Porteron, 
2021), và thông qua sự phân rã, phần lớn 
số nhựa đó đã bị phân hủy thành các hạt vi 
nhựa có hại và không thể kiểm soát được. 
Với những dự đoán mới nhất rằng sản 
lượng nhựa sẽ tăng gấp ba lần vào năm 
2050, nguy cơ ô nhiễm nhựa tăng gấp ba 
lần cần phải được giảm thiểu. Nếu không, 
vào năm 2050, sẽ có nhiều nhựa hơn cá 
trong đại dương, đe dọa tương lai toàn cầu 
do thiếu lương thực, tổn hại nền kinh tế 
biển, gia tăng biến đổi khí hậu và các thiên 
tai ngày càng trầm trọng.
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Các can thiệp và khuyến nghị chính sách 
quốc tế cần được áp dụng ngay và cần 
được mở rộng quy mô càng sớm càng tốt 
để tránh tương lai đen tối này xảy ra với các 
đại dương của chúng ta. Các Mục tiêu Phát 
triển Bền vững toàn cầu bao gồm mục tiêu 
14.1 "Đến năm 2025, ngăn ngừa và giảm 
đáng kể các loại ô nhiễm môi trường biển, 
đặc biệt từ các hoạt động trên đất liền, bao 
gồm các rác thải đại dương và ô nhiễm dinh 
dưỡng" (xem Hình 1 để biết danh sách các 
Mục tiêu Phát triển Bền vững liên quan đến 
giảm ô nhiễm nhựa đại dương).

Tầm nhìn Đại dương Xanh Osaka, trong đó 
các nước G20 cam kết tự nguyện "giảm ô 
nhiễm gây ra thêm bởi rác thải nhựa đại 
dương xuống mức bằng 0 vào năm 2050 
thông qua biện pháp tiếp cận vòng đời toàn 
diện", là một ví dụ về khuôn khổ giúp cung  
cấp công cụ cho các quốc gia đạt được 

mức phát thải nhựa bằng không vào năm 
2050. Tầm nhìn Đại dương Xanh Osaka 
nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp chặt 
chẽ hơn để tránh những sai lầm phổ biến 
khi làm việc đơn lẻ và tăng cường năng lực 
của các quốc gia để đáp ứng các mục tiêu 
toàn cầu.

Đại dương là một hàng hóa công về môi 
trường, chúng ta có trách nhiệm chung bảo 
vệ và quản lý bền vững đại dương và đảm 
bảo đại dương không bị ô nhiễm bởi rác 
thải nhựa không mong muốn. Cuộc khủng 
hoảng ô nhiễm nhựa xuyên biên giới cần 
được giải quyết bởi tất cả các cấp chính 
quyền, từ địa phương đến quốc gia, khu 
vực và toàn cầu. Cần có sự tham gia tích 
cực của người dân, của khu vực tư nhân 
và dân sự, của các trường đại học, viện 
nghiên cứu và cần sự hỗ trợ về thể chế để 
thành công. 
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Bằng cách giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương, Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương sẽ đạt được các Mục tiêu 
Phát triển Bền vững sau đây:

HÌNH 1: CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG & 
Ô NHIỄM NHỰA ĐẠI DƯƠNG

1: Không nghèo

Năng suất, hiệu quả, lợi nhuận và sự an toàn của ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản rất dễ 
bị tổn thương trước tác động của rác thải nhựa đại dương. Khi ô nhiễm nhựa đe dọa khả năng 
đánh bắt và sức khỏe của ngư dân cũng như công ăn việc làm (Beaumont và cộng sự, 2019). 
Ba tỷ người trên thế giới phụ thuộc vào đại dương để kiếm sống (OECD, n.d.:1). 

2: Không đói

Ô nhiễm nhựa gây ra hậu quả đối với an ninh lương thực của con người. Ví dụ, quần thể thủy 
sản tự nhiên có thể giảm theo thời gian do ô nhiễm nhựa, đe dọa tương lai nguồn cung thực 
phẩm toàn cầu (Barboza và cộng sự, 2018).

3: Sức khỏe và Phúc lợi tốt

Các hạt vi nhựa xâm nhập vào cơ thể con người qua đường tiêu quá/hô hấp có thể thẩm thấu 
vào các cơ quan nội tạng và tác động đến sức khỏe con người, làm tổn thương các tế bào và 
gây ra các phản ứng miễn dịch và viêm nhiễm (Campanale và cộng sự, 2020). 

11: Các Đô thị và Cộng đồng Bền vững

Việc vứt rác thải nhựa bừa bãi ở những khu vực không có hệ thống quản lý rác thải đầy đủ 
gây áp lực lớn lên các cơ sở hạ tầng đô thị quan trọng (hệ thống thoát nước). Điều này có thể 
tạo ra rủi ro đa chiều và ô nhiễm nhựa không bền vững trên diện rộng ở các trung tâm đô thị 
(Barboza và cộng sự, 2018).

12: Tiêu dùng và Sản xuất Có trách nhiệm

Chuỗi cung ứng nhựa chủ yếu là một chiều: sản xuất-mua-sử dụng-thải bỏ và do sử dụng quá 
mức một cách rộng rãi, đặc biệt các sản phẩm sử dụng một lần, các dịch vụ quản lý rác thải 
không thể theo kịp (Barboza & cộng sự, 2018). Do đó, giảm tiêu dùng nhựa và chuyển sang mô 
hình kinh tế tuần hoàn đối với chuỗi cung ứng này đóng vai trò rất quan trọng cho tương lai 
của các đại dương.

13: Hành động khí hậu

Nhựa có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch và chiếm 8% lượng tiêu thụ dầu toàn cầu (sản xuất 
và vận chuyển). Do đó, nhựa và phát thải Khí nhà kính có mối liên hệ mật thiết với từng bước 
của vòng đời nhựa (từ sản xuất đến vận chuyển đến xử lý rác thải), góp phần vào biến đổi khí 
hậu (Barboza và cộng sự, 2018).

14: Cuộc sống Thủy sinh

Loại bỏ ô nhiễm nhựa và ngăn chặn nhựa xâm nhập vào đại dương trong tương lai đóng vai trò 
rất quan trọng trong việc duy trì cuộc sống thủy sinh. Điều này đóng góp trực tiếp cho mục tiêu 
14.1.1: Chỉ số phú dưỡng ven biển và mật độ mảnh vụn nhựa trôi nổi (Chính phủ Hoa Kỳ, n.d.).

17: Đối tác vì Mục đích chung

Rác thải nhựa và sức khỏe của đại dương là một vấn đề xuyên biên giới. Các quốc gia cần hợp 
tác để khắc phục vấn đề này, nó liên quan đến nhiều l ĩnh vực, bao gồm cả khối tư nhân, các 
lao động phi chính thức và các cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý rác thải đô thị. Các ngành này cần 
hợp tác để tìm ra các giải pháp thiết thực và có thể nhân rộng.
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A. NHỰA Ở ĐÔNG Á VÀ THÁI 
BÌNH DƯƠNG

“Các quốc gia ở Đông Á và Thái  
Bình Dương nằm ở trung tâm

khủng hoảng rác thải nhựa đại dương 
- một số quốc gia trong khu vực là 

những quốc gia có rác thải nhựa đại 
dương lớn nhất còn những quốc gia 

khác lại chịu tác động của rác thải 
nhựa đại dương dọc bờ biển.” 

(Ngân hàng Thế giới, 2021)

Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương tạo 
ra 23% lượng rác thải rắn trên thế giới với 
mức trung bình 0,56 kg/đầu người mỗi ngày 
- lập kỷ lục toàn cầu tạo ra rác thải ở mức 
cao nhất. Chỉ tính riêng sáu nước thành 
viên ASEAN - Indonesia, Thái Lan, Việt 
Nam, Philippines, Malaysia và Singapore 
- đã tạo ra 243 triệu tấn rác thải vào năm 
2016 (ASEAN, 2021). Tuy khu vực này tiêu 
dùng và vứt bỏ các sản phẩm nhựa với tốc 
độ rất nhanh, nhưng tỷ lệ thu gom rác thải 
vẫn còn kém, với tỷ lệ trung bình là 71% 
dẫn đến nguy cơ cao rác thải nhựa rò rỉ 
vào hệ thống thoát nước (Kaza và cộng sự, 
2018).
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Nguồn: Map Lebreton, Egger, and Slat (2019); Waste, Jambeck and others (2015); UNEP (2018b); ESCAP (2020).

HÌNH 2: VẤN ĐỀ NHỰA Ở KHU VỰC CHÂU Á VÀ THÁI BÌNH DƯƠNG

Quá trình rò rỉ rác thải nhựa này là một vấn 
đề đặc biệt đối với khu vực châu Á và Thái 
Bình Dương, vì nhiều quốc gia mới nổi không 
có đủ hệ thống, năng lực, ngân sách để 
quản lý rác thải đúng cách, họ cũng không 
có biện pháp nào để quản lý nhu cầu của 
dân số ngày càng gia tăng và thói quen sử 
dụng nhựa của người dân. Tuy nhiên, phần 
lớn thế giới vẫn tiếp tục đưa rác thải nhựa 
đến khu vực này để được xử lý – gây thêm 
áp lực lên các hệ thống quản lý rác thải vốn 
đã quá tải và gây rò rỉ rác thải nhựa ra môi 
trường. Ngày nay, rác thải nhựa thải ra các 
con sông ở châu Á chiếm 86% (Lebreton và 
cộng sự, 2017) lượng rác thải nhựa của các 

con sông đổ vào các đại dương trên thế 
giới, gây ra các thảm họa như Mảng Rác 
thải Lớn trên Thái Bình Dương (Lebreton và 
cộng sự, 2018) và phát thải khí nhà kính. 

Khối lượng rác thải nhựa này ngày càng 
tăng do khu vực này có tốc độ tăng trưởng 
kinh tế nhanh và nhu cầu về các sản phẩm 
nhựa tăng cao. Ngoài ra, sự phụ thuộc vào 
các mô hình kinh tế tuyến tính ‘sản xuất - 
tiêu dùng - vứt bỏ’ đối với việc tiêu dùng 
nhựa hiện nay đang thúc đẩy nhu cầu cấp 
bách trong việc cung cấp các giải pháp 
dễ hiểu, có khả năng nhân rộng và mang 
tính tuần hoàn để giải quyết vấn đề rác thải 
nhựa đại dương.
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II. Dòng chảy của nhựa:
từ Đô thị tới Đại dương

Trong tiểu vùng của Hiệp hội các quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN), gần một nửa dân số 
sống ở các đô thị. Dự kiến đến năm 2025, 
70 triệu người dân trong khu vực sẽ chuyển 
đến sống ở các đô thị và đến năm 2030, 
số hộ gia đình thuộc tầng lớp tiêu dùng sẽ 
tăng gấp đôi lên tới 163 triệu (ASEAN, 2021). 
Dân số và sự giàu có của các đô thị tăng 
lên sẽ gây áp lực lên các hệ thống quản lý 
rác thải đô thị hiện nay, nhiều hệ thống đã 
bị quá tải.

Đô thị là nhân tố chính gây ra ô nhiễm đại 
dương do đây là trung tâm sản xuất và 
tiêu dùng nhựa chính. Tại đây các mảnh 
vụn nhựa có thể xâm nhập vào hệ thống 
thoát nước và môi trường thông qua xả 
trực tiếp hoặc rò rỉ trong dây chuyền xử lý 
rác thải do quản lý yếu kém. Khoảng 32% 
bao bì nhựa bị thất thoát từ hệ thống thu 
gom rác thải, có nghĩa là hơn ⅓ các loại 
bao bì nhựa được người tiêu dùng vứt bỏ 
đúng cách vẫn trở thành chất gây ô nhiễm 
không được kiểm soát (Ellen MacArthur 
Foundation, 2017). Sự rò rỉ này chủ yếu có 
thể là do gần 3 tỷ người hiện nay không 
có các cơ sở quản lý rác thải có kiểm soát 
(Wilson và cộng sự, 2015). Riêng trong khu 
vực ASEAN, đáng kinh ngạc là 53% tổng 
lượng rác thải không được thu gom, khiến 
rác không được quản lý và thường bị rò rỉ 
vào hệ thống thoát nước (ASEAN, 2021). 

Khoảng 60% tổng lượng nhựa trong đại 
dương đến trực tiếp từ các thành phố có 
tốc độ phát triển nhanh với hệ thống quản 
lý rác thải yếu kém ở Đông Nam Á, Nam 
Á và Trung Quốc (Ocean Conservatory & 
McKinsey, 2015). Với những dự báo về tốc 
độ tăng trưởng đô thị nhanh chóng trong 
mười năm tới, các đô thị thuộc Châu Á và 
Thái Bình Dương cần phải hành động ngay 
để khỏa lấp các khoảng trống trong hệ 
thống rác thải đô thị và cơ sở hạ tầng nhằm 
bảo vệ đại dương khỏi bị tràn ngập rác thải 
nhựa đại dương.

Rác thải rắn được quản lý yếu kém là một 
vấn đề lớn, không chỉ vì đây là một nguồn 
rác thải nhựa đại dương đáng kể mà còn 
gây ra lũ lụt cục bộ ở nhiều đô thị do hệ 
thống thoát nước bị tắc nghẽn, đặc biệt là 
trong mùa mưa. Những trận lũ này kéo theo 
ô nhiễm nguồn nước và dịch bệnh, làm tăng 
thêm tính dễ bị tổn thương và làm giảm 
chất lượng cuộc sống ở các khu vực đô thị. 
Do đó, cải thiện quản lý rác thải rắn ở địa 
phương có thể tác động tích cực đến dân 
cư đô thị và góp phần tạo ra các cộng đồng 
có khả năng chống chịu. (ESCAP, 2019).
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HÌNH 3: DÒNG CHẢY Ô NHIỄM NHỰA ĐÔ THỊ KHÔNG 
ĐƯỢC QUẢN LÝ

Nguồn: Closing the Loop, ESCAP
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HÌNH 4: BẢN ĐỒ CÁC ĐIỂM 
NÓNG RÒ RỈ NHỰA Ở 

KUALA LUMPUR, MALAYSIA

Nguồn: Closing the Loop, ESCAP

HỘP 1: ĐO LƯỢNG NHỰA VỚI MÔ HÌNH TÍNH TOÁN Ô NHIỄM NHỰA CỦA DỰ ÁN 
CLOSING THE LOOP

Closing the Loop, một dự án của Ủy ban 
Kinh tế Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương Liên 
hợp quốc (ESCAP) được Chính phủ Nhật 
Bản hỗ trợ, giải quyết vấn đề toàn cầu về 
rác thải nhựa rò rỉ ra môi trường đại dương 
từ các đô thị ở Châu Á - Thái Bình Dương.

Hợp tác với Hiệp hội Chất thải rắn Quốc tế 
(ISWA) và Đại học Leeds (UoL), Closing the 
Loop áp dụng mô hình Tính toán ô nhiễm 
nhựa để lập bản đồ các nguồn thải nhựa, 
bể chứa, điểm nóng và dòng chảy rác thải 
nhựa ở bốn thành phố ASEAN. Phương 
pháp luận khoa học này tích hợp dữ liệu xã 
hội, môi trường và quản lý rác thải để xác 
định dòng chảy nhựa từ đất liền trôi vào 
sông suối và đại dương.

Công cụ này được thiết kế để trả lời những 
câu hỏi sau:

 > Loại sản phẩm nhựa nào đang trôi 
vào hệ thống thoát nước?

 > Nhựa bị rò rỉ ra môi trường tại khâu 
nào trong quy trình quản lý rác thải?

 > Đâu là các ‘điểm nóng’ rò rỉ nhựa và 
giải pháp chính sách nào sẽ hiệu quả 
nhất? (xem ví dụ Bản đồ các điểm 
nóng bên dưới)

Thông tin này đưa ra đánh giá cơ sở về 
điểm mạnh và điểm yếu của các đô thị trong 
chuỗi cung ứng rác thải. Đây là bước đầu 
tiên để xác định các biện pháp cần thực 
hiện nhằm ngăn chặn rò rỉ rác thải nhựa, và 
các dữ liệu hỗ trợ một công cụ kỹ thuật số 
tạo ra bản đồ đại dương với các dòng chảy 

nhựa để theo dõi vấn đề một cách tốt hơn 
(Thảo luận trong Hộp 1)

Bốn báo cáo cơ sở về các đô thị thí điểm 
của Dự án Closing the Loop sẽ được phát 
hành trong thời gian tới. Các ví dụ từ Mô 
hình tính toán ô nhiễm nhựa nằm ở các 
trang sau.
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HÌNH 5: THÀNH PHẦN RÁC THẢI NHỰA TẠI NGUỒN 
MỖI NĂM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM

Nguồn: Closing the Loop, ESCAP

NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH TỪ CÁC ĐÔ THỊ THÍ ĐIỂM TRONG DỰ ÁN CLOSING THE 
LOOP

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

 > 83.000 tấn rác thải nhựa được tạo ra mỗi năm

 > 6.752 tấn rác thải nhựa thải ra môi trường mỗi năm

 > 1.087 tấn rác thải nhựa thải ra hệ thống thoát nước mỗi năm

 > 48% khối lượng rác thải nhựa là túi ni lông (xem Hình 5)

 > 47% ô nhiễm nhựa do xả rác là nguồn ô nhiễm nhựa lớn nhất, tiếp theo là rác thải không 
được thu gom (23%), đổ/xả rác thải bất hợp pháp (14%) và rò rỉ trong khi chờ thu gom 
(11%)

Đầu mẩu thuốc lá
Dịch vụ ăn uống 
sử dụng đồ nhựa 
dùng một lần

Polystyrene 
mở rộng

Bình, chậu, khay
Các chai 
nhựa khác

Vỏ chai

Các loại phim 
nhựa khác

Các sản phẩm vệ sinh

Các vật dụng đặc 
kích cỡ lớn khác

Các vật dụng đặc 
kích cỡ nhỏ khác

Túi ni lông
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HÌNH 6: NGUỒN Ô NHIỄM NHỰA CHÍNH TẠI 
SURABAYA, INDONESIA

Phát thải nhựa ra môi trường (tấn/năm)

Rác thải

Rác thải không được thu gom

Xả thải bất hợp pháp

Đang chờ thu gom (dòng thải tồn dư)

Trong quá trình thu gom (dòng thải tồn dư)

Khu vực phi chính thức (chuỗi giá trị)

Hủy bỏ

Bãi trung chuyển (tồn dư)

Xử lý (dòng thải tồn dư)

Giao thông thứ cấp

Giao thông sơ cấp (dòng thải tồn dư)

0 2,000 4,000 6,000 8,000

Nguồn: Closing the Loop, ESCAP

Surabaya, Indonesia

 > 111.300 tấn rác thải nhựa được tạo ra mỗi năm

 > 16.000 tấn rác thải nhựa thải ra môi trường mỗi năm

 > 2.174 tấn rác thải nhựa thải ra hệ thống thoát nước mỗi năm thành rác thải đại dương

 > 27% khối lượng rác thải nhựa là túi ni lông

 > 55% lượng rác thải nhựa là từ rác thải không được thu gom, tiếp theo là đổ/xả rác thải 
(20%), rò rỉ trong khi chờ thu gom (9%) và đổ rác thải bất hợp pháp (5%) (xem Hình 6)
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HÌNH 7: SƠ ĐỒ SANKEY VỀ THỰC TRẠNG RÁC THẢI 
NHỰA TẠI KUALA LUMPUR, MALAYSIA

Nguồn: Closing the Loop, ESCAP

Kuala Lumpur, Malaysia

 > 161.000 tấn rác thải nhựa được tạo ra mỗi năm

 > 3.000 tấn rác thải nhựa thải ra môi trường mỗi năm 

 > 653 tấn rác thải nhựa thải ra hệ thống thoát nước mỗi năm thành rác thải đại dương 
(xem Hình 7)

 > 35% khối lượng rác thải nhựa là túi ni lông 

 > 64% lượng phát thải nhựa là do xả rác thải, tiếp theo là đổ/xả rác thải bất hợp pháp(15%) 
và rò rỉ rác thải trong khi chờ thu gom (15%)

Rác thải nhựa 
phát sinh 

100%

Được quản lý 
98.1%

Được tái chế 
10.1%

Đưa ra bãi rác 
88%

Không được kiểm soát 1.9%

Sót lại trên mặt đất/hệ thống cống 
thoát nước 1.5%
Rác thải nhựa trên sông, biển 0.4%
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Nakhon Si Thammarat, Thái Lan

 > 9.000 tấn rác thải nhựa được tạo ra mỗi năm

 > 448 tấn rác thải nhựa thải ra môi trường mỗi năm 

 > 87 tấn rác thải nhựa thải ra hệ thống thoát nước mỗi năm thành rác thải đại dương

 > 48% khối lượng rác thải nhựa là túi ni lông (xem Hình 8)

 > 47% lượng phát thải nhựa phát sinh trong quá trình chờ thu gom, tiếp theo là xả rác 
(34%) và phát thải từ các bãi rác (8%)

HÌNH 8: THÀNH PHẦN RÁC THẢI NHỰA TẠI 
NGUỒN HÀNG NĂM TẠI NAKHON SI THAMMARAT, THÁI LAN

Nguồn: Closing the Loop, ESCAP

Dịch vụ ăn uống 
sử dụng đồ nhựa 
dùng một lần

Polystyrene 
mở rộng

Bình, chậu, khay

Các chai 
nhựa khác

Vỏ chai

Các loại phim nhựa khác

Các sản phẩm 
vệ sinh

Các vật dụng đặc 
kích cỡ lớn khác

Các vật dụng đặc 
kích cỡ nhỏ khác Túi ni lông
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III. Biến đổi khí hậu

Nhựa thải ra khí nhà kính trong suốt vòng 
đời của nó. Các nhà nghiên cứu ước tính 
rằng việc sản xuất và đốt chất dẻo phát thải 
hơn 850 triệu tấn khí nhà kính (KNK) vào 
bầu khí quyển mỗi năm. Đến năm 2050, nếu 
không có những thay đổi mạnh mẽ, lượng 
khí thải đó có thể tăng cao tới 2,8 tỷ tấn mỗi 
năm (WWF, 2021).

Tất cả sản phẩm nhựa đều làm từ nhiên 
liệu hóa thạch, đòi hỏi quy trình chiết xuất 
và tinh chế dầu rộng rãi, cùng với chuỗi 
cung ứng vận tải toàn cầu rộng lớn, góp 
phần làm cạn kiệt tài nguyên và gây ra biến 
đổi khí hậu. Từ công đoạn nguyên liệu thô 
tới quá trình lọc dầu, 8% tổng sản lượng 
xăng dầu trên thế giới được dành riêng 
cho sản xuất nhựa và con số đáng kể này 
chưa bao gồm quá trình vận chuyển, tái chế 
hoặc các hoạt động dựa vào dầu mỏ khác 
nhằm đưa nhựa vào cuộc sống hàng ngày 
(WWF, 2021). Có nghĩa là, càng sản xuất 
nhiều nhựa, càng cần nhiều nhiên liệu hóa 
thạch, và cuối cùng, càng góp phần vào sự 
nóng lên toàn cầu. Tương tự như vậy, khi 
các quốc gia bắt đầu dịch chuyển khỏi các 

nguồn năng lượng sử dụng nhiều các bon, 
nhu cầu nhựa tăng cao có thể khiến các 
công ty xăng dầu tiếp tục sử dụng nhiên 
liệu hóa thạch.

Vai trò của đại dương trong việc giảm nhẹ 
biến đổi khí hậu bằng cách hoạt động như 
một bể hấp thụ các bon là rất quan trọng. 
Đại dương hấp thụ từ 30% đến 50% tổng 
lượng phát thải các bon do con người gây 
ra, giảm các tác động thiệt hại do trái đất 
ấm lên (Levine & Doney, 2006). Tuy nhiên, 
khi đại dương trở nên ấm hơn và có tính 
axit hơn, câu hỏi tiếp theo là đại dương có 
thể tiếp tục hấp thụ khí thải do con người 
tạo ra trong bao lâu nữa. Điều này là do khả 
năng làm sạch ô nhiễm do con người gây 
ra của các đại dương về cơ bản là nhờ vào 
thực vật phù du và tảo trong các thảm cỏ 
biển. Những sinh vật siêu nhỏ này và môi 
trường sống của chúng là các thảm cỏ biển 
có thể hấp thụ  các bon thông qua quá trình 
quang hợp và lưu trữ. Tuy nhiên, các thí 
nghiệm cho thấy khả năng hấp thụ các bon 
của chúng bị giảm khi chúng gặp phải các 
hạt vi nhựa (CIEL, 2019). 
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IV. Giá phải trả từ ô nhiễm rác 
thải nhựa đại dương

Ba tỷ người trên thế giới đang sống phụ 
thuộc vào đại dương (OECD, n.d.:1) và 84% 
ngư dân toàn cầu tham gia vào ngành đánh 
bắt và nuôi trồng thủy sản đến từ châu Á. 
Đánh bắt thủ công và thương mại gần bờ 
đóng vai trò quan trọng trong an ninh lương 
thực tại các nền kinh tế Nam và Đông Nam 
Á. FAO ước tính rằng khoảng 50,8 triệu 
người đang làm việc trong lĩnh vực đánh 
bắt và nuôi trồng thủy sản ở Châu Á và Thái 
Bình Dương (FAO, 2018).

Lượng rác thải nhựa đổ vào đại dương là 
mối đe dọa đối với sinh kế và an ninh lương 
thực của tất cả những người dân ở khu vực 
này. Tuy nhiên, không chỉ có vậy, còn rất 
nhiều thiệt hại trong toàn bộ ‘nền kinh tế 
biển’, bao gồm các nguồn tài nguyên kinh 
tế và ven biển, và thậm chí cả các chi phí 
gián tiếp như phá hủy đa dạng sinh học.

Thiệt hại trực tiếp đáng kể nhất từ các 
mảnh vụn nhựa đại dương đối với ‘nền kinh 
tế biển’ là lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng 
thủy sản, vận tải biển (vận tải và đóng tàu) 
và du lịch biển - dự đoán sẽ gây thiệt hại 
cho cộng đồng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế 
Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) gần 11 
tỷ USD trong riêng năm 2015 (McIlgorm và 
cộng sự, 2020). Ô nhiễm nhựa ảnh hưởng 
đến các lĩnh vực này chủ yếu thông qua 
mất sản lượng, cạn kiệt cuộc sống thủy 
sinh, thiệt hại đối với tàu thuyền (thương 
mại và giải trí), chi phí làm sạch bãi biển và 
ngành du lịch mất doanh thu do suy thoái 
tài nguyên. 

Một khi ô nhiễm nhựa xâm nhập vào đại 
dương, nó sẽ trở nên cực kỳ khó kiểm soát 
hoặc loại bỏ. Sự phân bố và phân rã chất 
gây ô nhiễm bị ảnh hưởng chủ yếu bởi các 
yếu tố môi trường, chẳng hạn như tiếp xúc 
với ánh nắng mặt trời, muối và sự di chuyển 
của các chất ô nhiễm qua các dòng hải lưu. 
Ngoài ra, 60% các loại nhựa trên thế giới 
ít dày đặc hơn nước biển (Seadon, 2017); 
những vật liệu này đặc biệt dễ bị trôi ra môi 
trường xung quanh và phân rã trên mặt 
nước, khiến chúng nhanh chóng bị phân 
hủy và gần như không thể thu hồi được.

Một yếu tố khác gây ra các chi phí trực tiếp 
bao gồm giá trị tạm thời của các sản phẩm 
nhựa sử dụng một lần. Trên toàn cầu, giá 
trị của các mặt hàng này vào khoảng 80 - 
120 tỷ USD, tuy nhiên chúng chỉ được sử 
dụng một lần và thường chỉ được dùng 
trong thời gian ngắn rồi bị vứt bỏ (The Pew 
Charity Trust & SYSTEMIQ, 2020). Nền kinh 
tế tuyến tính này không bền vững đối với 
các nhà sản xuất, hệ thống quản lý rác thải 
hoặc sức khỏe của hành tinh. Thúc đẩy tái 
sử dụng những vật liệu có giá trị này trong 
nền kinh tế thông qua kinh tế tuần hoàn và 
tái chế là một đòn bẩy chính sách duy nhất 
để tăng trưởng kinh tế bền vững.
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HỘP 2:  NGU CỰ BỊ BỎ LẠI, THẤT LẠC HOẶC LOẠI BỎ (ALDFG)

Ngành đánh bắt thủy sản vừa bị ảnh hưởng 
tiêu cực bởi ô nhiễm nhựa đại dương vừa là 
yếu tố góp phần gây ra vấn đề này. Khoảng 
10% tổng lượng rác thải nhựa đại dương, 
hoặc khoảng 500.000 - 1 triệu mét tấn rác 
thải nhựa hàng năm là từ Ngư cụ bị bỏ 
lại, thất lạc hoặc loại bỏ (ALDFG), hay còn 
được gọi là ‘ngư cụ vô chủ’ (WWF, 2020).

Loại rác nhựa đại dương này được thiết kế 
để đánh bắt cá cũng như các sinh vật biển 
khác, do đó nó là mối đe dọa lớn đối với 
cuộc sống thủy sinh do bị vướng vào lưới, 
dây câu và dây thừng bị loại bỏ mà những 
ngư cụ này có thể tồn tại nguyên vẹn đến 
10 năm sau khi bị “thất lạc”. Điều này có thể 
làm suy yếu tính bền vững của nghề cá và 
gây tổn thất lợi nhuận kinh tế do một phần 
sản lượng đánh bắt bị sụt giảm do ALDFG, 
các nghiên cứu ước tính rằng hơn 90% 
các loài vướng phải ngư cụ vô chủ đều có 
giá trị thương mại (WWF, 2020). Thêm một 
gánh nặng kinh tế nữa là gánh nặng cho 
ngành đánh bắt thủy sản khi các ngư cụ đắt 

tiền bị mất, ngư dân cần mua lại hoặc rơi 
vào tình trạng không có ngư cụ.
 
Việc hỗ trợ các biện pháp phòng ngừa và 
làm việc với ngành thủy sản để giảm thiểu 
“ngư cụ vô chủ” có thể mang lại nhiều lợi 
ích tích cực cho khu vực. Ngoài việc ngăn 
chặn loại ô nhiễm nhựa độc hại này xâm 
nhập vào đại dương, nó còn hỗ trợ sinh kế 
của các cộng đồng ngư dân và sức khỏe 
kinh tế chung của ngành thủy sản.
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Nguồn: Đại học Bang Oregon 

V. Hạt vi nhựa

Các hạt vi nhựa tới từ các loại polyme và 
có các hình dạng khác nhau nhưng thường 
chỉ là các hạt nhựa có đường kính nhỏ hơn 
5 mm (các hạt dưới 1 mm đôi khi được 
phân loại là hạt nhựa nano) (de Sa và cộng 
sự, 2018). Những hạt này có kích cỡ lớn 
nhất bằng hạt vừng và thường nhỏ đến 
mức không thể phân biệt được với hạt cát 
(Frias & Nash, 2019). Kích thước siêu nhỏ 
này khiến chúng gần như không thể được 
quản lý và không thể được loại bỏ khỏi môi 
trường sau khi xâm nhập.

tiếp qua hệ thống cống rãnh (ví dụ xả nước 
thải có chủ ý) hoặc gián tiếp (ví dụ: theo 
nước mưa) vào bất kỳ vùng nước nào (de 
Sa và cộng sự, 2018).

Ước tính có từ 15 đến 51 nghìn tỷ hạt vi 
nhựa tồn tại trong các đại dương trên thế 
giới, với trọng lượng từ 93.000 đến 236.000 
mét tấn (Mt), ngoài ra theo ước tính còn có 
11 mét tấn hạt nhựa kích cỡ lớn đang nằm 
trong các đại dương. Với tốc độ thải ra 1,5 
mét tấn rác thải nhựa mỗi năm trên toàn 
cầu vào đại dương, các hạt vi nhựa sơ cấp 
không thể bỏ qua trong cuộc chiến chống 
lại rác thải nhựa đại dương (Boucher & 
Friot, 2017). Hạt vi nhựa có ở khắp mọi nơi, 
từ đất trồng cây lương thực, đến không khí 
mà mọi người đang hít thở. Sự hiện diện 
của chúng đã được tìm thấy trong tất cả 
các tuyến đường thủy đã được kiểm tra, 
bao gồm cả nước mặt và nước ngầm, trầm 
tích và bụi phóng xạ trong khí quyển. Các 
hạt vi nhựa thủy sinh này là đáng báo động 
nhất bởi vì số lượng loài tiếp xúc với các 
hạt vi nhựa từ hóa chất polymer này rất cao 
(xem danh sách ở trang sau), cuối cùng nó 
đe dọa các hệ sinh thái biển và sức khỏe 
con người (de Sa và cộng sự, 2018). 

CÁC LOẠI NHỰA ĐƯỢC NHẬN BIẾT: 

 > Polyethylene Terephthalate (PET hoặc 
PETE hoặc Polyester)

 > Polyethylene mật độ cao (HDPE)

 > Polypropylene (PP)

 > Polyvinyl Chloride (PVC)

 > Polyethylene mật độ thấp (LDPE)

 > Polystyrene (PS)

Microplastics are split into two main Vi 
nhựa được chia thành hai loại chính, sơ 
cấp và thứ cấp, tùy thuộc vào nguồn phát 
thải. Vi nhựa thứ cấp được hình thành do 
sự phân hủy dần của các loại hạt nhựa lớn 
hơn trong môi trường. Sự phân rã này là 
do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, sự mài 
mòn của sóng và sự phân hủy sinh học của 
vi sinh vật (de Sa và cộng sự, 2018). Những 
hạt vi nhựa thứ cấp này về cơ bản là rác 
thải nhựa đại dương bị phân rã và do đó 
có thể tránh được bằng cách tránh loại 
bỏ nguồn ô nhiễm này ngay từ đầu. Hạt vi 
nhựa sơ cấp là những hạt nhựa nhỏ được 
thải tiếp ra môi trường dưới dạng nước thải 
sinh hoạt và công nghiệp và nước thải trực 
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Nguồn: Boucher & Friot, 2017

HÌNH 9: CÁC NGUỔN HẠT VI NHỰA CHÍNH

Dạng viên: Nhiều sản phẩm nhựa bắt đầu ở dạng viên trong quá trình sản xuất và 
tái chế. Do sự cố trong quá trình sản xuất và vận chuyển, các viên nén này có thể 
bị thất thoát ra ngoài môi trường. 

Sợi tổng hợp: Quá trình giặt vải dệt kim tổng hợp, trong gia đình hoặc thương 
mại, khiến các sợi nhựa bị bong ra, sau đó được xả vào đường nước. Một khối 
lượng giặt khô tiêu chuẩn là 6kg có thể giải phóng 728.000 sợi nhựa ra môi trường 
(Napper & Thompson, 2016).

Sản phẩm Chăm sóc Cá nhân: Các sản phẩm chăm sóc và hóa mỹ phẩm sử dụng 
thành phần là các hạt vi nhựa microbeads, thường để tẩy da chết hoặc dưỡng da. 
Một số sản phẩm chứa tới vài nghìn microbeads trên mỗi gam.

Bụi đô thị: Đây là một nhóm phức hợp các nguồn thải thường phát sinh ở các 
thành phố do quá trình mài mòn tổng hợp (đế giày dép đến lớp phủ xây dựng), 
phân rã chất mài mòn và cố ý đổ thải chất tẩy rửa.

Lốp & các chất liệu làm đường giao thông: Lốp bị bào mòn qua quá trình sử 
dụng, làm bong các hạt vi nhựa bao gồm cao su và các hóa chất khác. Việc bảo 
trì đường bộ và cơ sở hạ tầng đòi hỏi nhiều loại nhựa, sơn, nhựa nhiệt dẻo, băng 
polyme định hình sẵn và epoxy, những chất này bị phân hủy do phong hóa và do 
phương tiện bị mài mòn. Tất cả các loại bụi đường này được phát tán theo gió và 
mưa, xâm nhập vào môi trường xung quanh và chảy ra đại dương.

Lớp phủ tàu thuyền: Tàu thuyền sử dụng lớp phủ làm từ chất dẻo bao gồm epoxy, 
polyurethane, vinyl và sơn mài để bảo vệ chúng khỏi các yếu tố thời tiết. Những 
loại nhựa trôi vào đại dương dưới dạng vi nhựa thông qua tiền xử lý bề mặt, sơn 
phủ và làm sạch thiết bị. 
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A. AN TOÀN THỰC PHẨM & 
SỨC KHỎE CON NGƯỜI

Gần đây, quan ngại về hạt vi nhựa trong 
quần thể động vật và đại dương và những 
ảnh hưởng mà các vi hạt này có thể gây ra 
đối với sức khỏe con người khi ăn phải mới 
bắt đầu gia tăng. Nghiên cứu về chủ đề này 
chỉ mới xuất hiện, nhưng điều quan trọng 
là phải xem xét các tác động đến sức khỏe 
của những vi hạt độc hại này. Các hạt nhựa 
có thể tích tụ trong chuỗi thức ăn, truyền từ 
thủy sản và cá sang con người.

Việc các loài sinh vật biển ăn phải các hạt 
vi nhựa đã được nhiều lần biết đến và gây 
ra nhiều tác động vật lý độc hại tới hệ sinh 
thái, bao gồm giảm tỷ lệ sinh sản và tăng tỷ 
lệ tử vong (de Sa và cộng sự, 2018). Càng 
nhiều sinh vật thủy sinh ăn hạt vi nhựa rồi 
chết, thì nguồn thực phẩm vốn đã khan 
hiếm của thế giới càng trở nên cạn kiệt và 
sinh kế của các cộng đồng ngư dân càng 
bị đe dọa.

Hạt vi nhựa đại dương cũng có thể gây hại 
cho sức khỏe con người thông qua việc 
tiêu thụ trực tiếp (ví dụ: cá, hải sản, động 
vật trên cạn ăn cá, hệ thống nước). Mặc 
dù nhựa chủ yếu bị thải ra ngoài sau khi ăn 
vào, nhưng các bằng chứng cho thấy hạt vi 
nhựa có thể được giữ lại trong ruột lâu hơn 
nhiều so với các vật chất khác (Barboza và 
cộng sự, 2018). Trong khi cần thêm bằng 
chứng để đánh giá tác động chính xác đến 
sức khỏe, các nghiên cứu cho thấy hạt vi 
nhựa nhỏ hơn 0,02 mm có thể xâm nhập 
vào các cơ quan nội tạng và những hạt vi 
nhựa có kích thước khoảng 0,01 mm có thể 
xâm nhập vào tất cả các cơ quan, bao gồm 
gan, cơ và não. Ngoài ra, hạt vi nhựa có thể 
vượt qua màng tế bào, vượt qua hàng rào 
mạch máu não và thậm chí xâm nhập vào 
các mô nhau thai (Campanale và cộng sự, 
2020).
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VI. Giải pháp

Giảm sử dụng nhựa, đặc biệt là các sản 
phẩm sử dụng một lần là điều cần thiết 
để chống lại ô nhiễm nhựa đại dương và 
những thiệt hại mà nó gây ra. Các chiến 
dịch chống lại đồ nhựa sử dụng một lần đã 
diễn ra mạnh mẽ và nhiều quốc gia trong 
khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã công 
bố kế hoạch loại bỏ dần một số sản phẩm 
sử dụng một lần, mặc dù việc thực thi vẫn 
chưa được hiệu quả.

Điều này có thể được thực hiện theo cách 
tiếp cận theo cấp độ. Ví dụ, tại đảo Bali, 
Indonesia, lần đầu tiên họ cấm sử dụng 
túi ni lông ở thủ phủ Denpasar và sau đó 
mở rộng ra các khu vực khác của hòn đảo 
trong hơn sáu tháng. Chiến dịch cấm đồ 
nhựa được hỗ trợ bởi các tổ chức cơ sở 
như Bye Bye Plastic Bags ở Bali, Indonesia 
(Bye Bye Plastic Bags, n.d.) để giúp thúc 
đẩy sự ủng hộ của địa phương.

Một ví dụ khác về việc sử dụng biện pháp 
tiếp cận theo cấp độ để cấm sử dụng túi 
ni lông là Bangkok, Thái Lan. Trước tiên, 
họ bắt đầu thực hiện các chiến dịch công 
chúng để cảm hóa người dân, sau đó họ 
đặt ra các hạn chế buộc các dây chuyển 
bán lẻ quy mô lớn và các cửa hàng tiện lợi 
phải tính phí túi ni lông và trong tương lai 
họ có kế hoạch áp đặt lệnh cấm sử dụng 
túi ni lông tại các chợ địa phương. Mô hình 
này giúp dần thay đổi thái độ và thói quen 
và sau đó sẽ điều chỉnh để hướng tới một 
tương lai không còn sẩn phẩm nhựa sử 
dụng một lần.

Mặc dù cần tiếp tục thực hiện những nỗ 
lực này, việc người tiêu dùng giảm thiểu sử 
dụng nhựa không phải là câu trả lời duy 
nhất. Các doanh nghiệp và chính phủ cần 
phối kết hợp cùng nhau và thiết kế lại hệ 
thống nhựa trên toàn cầu, cả ở thượng 

nguồn (các biện pháp can thiệp trước tiêu 
dùng, tức là giảm và thay thế) và hạ nguồn 
(các can thiệp sau tiêu dùng, tức là khâu 
thải bỏ và tái chế). Việc thiết kế lại nên áp 
dụng Biện pháp tiếp cận vòng đời nhằm 
giúp những người ra quyết định hiểu điều 
gì xảy ra ở mỗi giai đoạn của chuỗi giá trị 
nhựa: từ thu mua nguyên liệu thô đến sản 
xuất, phân phối, sử dụng và thải bỏ sản 
phẩm. Biện pháp tiếp cận rộng hơn này là 
cần thiết để xác định và cân bằng các đánh 
đổi hướng tới các tác động tích cực cho 
nền kinh tế, môi trường và xã hội (UNEP, 
2021).

Thêm vào đó, ô nhiễm nhựa đại dương 
là một vấn đề xuyên biên giới. Sức khỏe 
đại dương là trách nhiệm chung, đặc biệt 
khi các con sông chảy qua nhiều quốc gia 
mang nhựa theo trầm tích đến các bờ biển 
xa nguồn phát sinh. Do đó, các quốc gia 
trong khu vực phải cùng nhau lập chiến 
lược và chia sẻ dữ liệu cũng như các thực 
tiễn tốt nhất để tìm ra các giải pháp cụ thể. 
Việc thay đổi hiệu quả đòi hỏi một cách 
tiếp cận đa ngành với nhiều bên tham gia, 
bao gồm chính phủ, người tiêu dùng, các 
ngành công nghiệp (tức là các nhà sản xuất 
nhựa), khu vực lao động phi chính thức (tức 
là những người thu gom rác), ngành du lịch 
(tức là khách sạn và tàu du lịch) và bất kỳ 
doanh nghiệp nào phụ thuộc vào nhựa hoặc 
đại dương .

Một số hợp tác và thỏa thuận hiện nay tại 
khu vực Châu Á Thái Bình Dương có thể 
giúp cung cấp các công cụ và khuôn khổ 
cho cách tiếp cận xuyên biên giới và đa 
ngành (xem danh sách ở trang sau). Tuy 
nhiên, các cơ chế này đòi hỏi sự hỗ trợ và 
hợp tác của toàn khu vực và tất cả các lĩnh 
vực để có được hiệu quả.
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 > Cơ quan Điều phối Các Biển Đông 
Á (COBSEA), là đơn vị giám sát việc 
thực hiện Kế hoạch Hành động Biển 
Đông Á, được thông qua vào tháng 04 
năm 1981 và sửa đổi vào năm 1994

 > Thông tư SEA, một sáng kiến của 
Chương trình Môi trường Liên hợp 
quốc (UNEP) và COBSEA, nhằm giải 
quyết ô nhiễm nhựa tại nguồn bằng 
cách hỗ trợ các giải pháp dựa trên thị 
trường, đẩy mạnh khoa học, nâng cao 
nhận thức và thúc đẩy thay đổi hành 
vi nhằm giảm thiểu lãng phí nhựa ở 
Đông Nam Á.

 > Khung hành động ASEAN về Rác thải 
Đại dương bao gồm bốn lĩnh vực ưu 
tiên, đó là: (1) Hỗ trợ chính sách và 
Lập kế hoạch; (2) Nghiên cứu, Đổi mới 
và Nâng cao năng lực; (3) Nhận thức, 
Giáo dục và Tiếp cận Cộng đồng; và 
(4) Sự tham gia của Khu vực Tư nhân

Mặc dù không có giải pháp nào là duy nhất  
để cứu đại dương khỏi bị ngập tràn bởi 
nhựa, nhưng có một cơ hội rõ ràng cho sự 
hợp tác trong khu vực và sử dụng một danh 
mục các biện pháp can thiệp để giải quyết 
vấn đề rác thải đại dương. Hành động ngay 
là rất quan trọng để đảm bảo môi trường và 
nước sạch, lành mạnh được truyền lại cho 
thế hệ tiếp theo.
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Nguồn: Closing the Loop, ESCAP

A. ỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN

Mô hình tiêu chuẩn hiện được sử dụng trong 
vòng đời của nhựa là nền kinh tế tuyến tính: 
đầu vào - sản xuất - thải bỏ. Trong mô hình 
này, khối lượng sản xuất và thải bỏ cao một 
cách không bền vững xét về số lượng nhựa 
mà thế giới sử dụng. Cần chuyển sang mô 
hình kinh tế tuần hoàn để tái sử dụng, chia 
sẻ, sửa chữa, tân trang, tái sản xuất và tái 
chế để tạo ra một hệ thống khép kín. Điều 
này nhằm mục đích giảm thiểu số lượng tài 
nguyên đầu vào cần thiết và giảm rác thải, 
ô nhiễm và phát thải các bon. 

Để chuyển sang nền kinh tế tuần hoàn, các 
sản phẩm cần được thiết kế để giảm thiểu 
việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên và việc 
phát sinh rác thải trong suốt vòng đời của 
sản phẩm và ở lại trong nền kinh tế càng 
lâu càng tốt. Việc sản xuất, tiêu dùng có 
trách nhiệm và trách nhiệm mở rộng của 
nhà sản xuất phải được thúc đẩy và hỗ trợ 
bởi các chính sách. Các sản phẩm xanh và 
chính sách mua sắm xanh có thể đóng vai 
trò chủ đạo trong việc thúc đẩy các chương 
trình giảm thiểu rác thải và nâng cao hiệu 
quả sử dụng tài nguyên (Asia WMO). Nhu 
cầu về vật liệu nhựa sau khi tiêu thụ sẽ tăng 
lên với các hệ thống tái chế hiệu quả hơn 
vì vật liệu chất lượng cao và các đổi mới 
có thể mở rộng khả năng sản xuất có thể 
tái chế.

Vỏ lon

Túi vải

Tự nhiên

được tái chế ở 
địa phương

ỐNG HÚT BẰNG 
KIM LOẠI hoặc 

TRE

SẢN XUẤT SỬ DỤNG và TÁI SỬ DỤNG

TÁI CHẾ hoặc Ủ PHÂN COMPOST
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B. TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG 
CỦA NHÀ SẢN XUẤT (EPR)

Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất 
(EPR) là một biện pháp tiếp cận chính sách, 
theo đó các nhà sản xuất (tức là các nhà 
sản xuất nhựa, các công ty thực phẩm và 
đồ uống) đảm nhận trách nhiệm đáng kể về 
tài chính và vật chất trong việc quản lý sản 
phẩm nhựa sau tiêu dùng. Một số chương 
trình EPR là tự nguyện; tuy nhiên, hầu hết 
là bắt buộc và dựa trên khung pháp lý đã 
được thiết lập. 

Các chính sách EPR có thể có lợi khi giảm 
thiểu rác thải nhựa bằng cách giảm thiểu 
một số hạn chế tài chính mà các nước đang 
phát triển phải đối mặt để cải thiện các hệ 
thống quản lý rác thải. Các chương trình 
này cũng tạo động lực cho các ngành công 
nghiệp nhựa tìm kiếm các vật liệu thay thế 
và các phương pháp tái chế tốt hơn, giúp 
thúc đẩy sự đổi mới trong toàn bộ chuỗi 
cung ứng nhựa (OECD, n.d.:2).

Các giải pháp nền kinh tế tuần hoàn bao 
gồm:
1. Tuổi thọ sản phẩm được kéo dài, thiết kế 

đa chức năng, có khả năng sửa chữa, 
tức là một hoặc nhiều người dùng kéo 
dài thời gian sử dụng sản phẩm.

2. Các hệ thống cho thuê, chia sẻ, đồ cũ, 
tức là những người khác nhau sử dụng 
lại các sản phẩm ít được sử dụng.

3. Tân trang và tái sản xuất, ví dụ: khôi 
phục chức năng của sản phẩm hoặc 
nâng cấp tính năng lên thế hệ mới của 
chính sản phẩm đó.

4. Tái chế, nâng cấp và đơn giản hóa, ví 
dụ: tái chế PET thành túi ni lông trong 
mới.

5. Loại bỏ phát thải từ chuỗi cung ứng, ví 
dụ, ngăn chặn nước thải, ô nhiễm không 
khí hoặc rác thải rắn.

6. Số hóa khi nào có thể, ví dụ: từ đĩa CD 
sang phát nhạc trực tuyến.

7. Chuyển sang sử dụng tài nguyên dựa 
trên sinh học trong hệ sinh thái an toàn, 
ví dụ: sử dụng các chế phẩm nông sản 
làm vật liệu đóng gói.

Xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn cho 
sản phẩm nhựa sẽ cần kinh phí đầu tư. Tuy 
nhiên, về lâu dài điều này sẽ mang lại lợi 
ích môi trường và kinh tế. Ví dụ, số tiền chi 
tiêu hàng năm cho việc xử lý các sản phẩm 
sử dụng một lần (từ 80 -120 tỷ đô la) có thể 
được giảm thiểu bằng cách thiết lập nền 
kinh tế tuần hoàn vì nhựa được tái sử dụng 
thay vì vứt bỏ, giúp tăng giá trị sản xuất.

Vào tháng 10 năm 2021, ASEAN đã thông 
qua Khuôn khổ Kinh tế Tuần hoàn cho 
Cộng đồng Kinh tế ASEAN, trong đó xác 
định ba mục tiêu chiến lược: Nền kinh tế 
có khả năng chống chịu, Hiệu quả nguồn 

lực và Tăng trưởng bền vững, cùng với các 
nguyên tắc chỉ đạo và ưu tiên chiến lược 
cho phép các Quốc gia thành viên áp dụng 
các biện pháp tiếp cận nền kinh tế tuần 
hoàn. Các giải pháp đổi mới, chẳng hạn 
như những giải pháp được triển khai trong 
dự án Closing the Loop của ESCAP có thể 
hỗ trợ các quốc gia thành viên khi xác định 
các chiến lược và kế hoạch hành động cụ 
thể để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang 
nền kinh tế tuần hoàn. 
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HỘP 3: CHỈ THỊ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU VỀ VIỆC GIẢM SỬ DỤNG NHỰA (CÔNG 
ĐOÀN CHÂU ÂU, 2019)

Vào tháng 06 năm 2019, Liên minh châu Âu 
(EU) đã ban hành Chỉ thị của Nghị viện và 
Hội đồng châu Âu về giảm tác động của 
một số sản phẩm nhựa đến môi trường. Tài 
liệu toàn diện này được xem như một văn 
bản luật ràng buộc về mặt pháp lý đối với 
tất cả các quốc gia thành viên của EU để 
chống lại rác thải nhựa.

Điều 8 của tài liệu này tập trung vào Trách 
nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất (EPR) 
và hành động mà các quốc gia thành viên 
phải thực hiện để thực hiện hiệu quả các 
chương trình EPR ở quốc gia của họ. 

Một số hành động bao gồm:

 > Thiết lập các chương trình EPR cho 
tất cả các sản phẩm nhựa sử dụng 
một lần

 > Đảm bảo rằng các nhà sản xuất sản 
phẩm nhựa sử dụng một lần phải 
trang trải các loại chi phí sau (tùy theo 
loại nhựa)

• Các biện pháp nâng cao nhận 
thức

• Thu gom các sản phẩm được vứt 
bỏ trong hệ thống thu gom rác 
công cộng (bao gồm cơ sở hạ 
tầng và giao thông)

• Dọn dẹp rác thải của những sản 
phẩm này (bao gồm cả việc vận 
chuyển và xử lý)

• Thu thập dữ liệu và báo cáo theo 
quy định này 

 > Tất cả các hoạt động được liệt kê ở 
trên phải được quản lý hiệu quả về 
chi phí và hoàn toàn minh bạch

• Xác định rõ trách nhiệm của tất cả 
các chủ thể trong kế hoạch và xác 
định các vai trò giúp quản lý quá 
trình này và mối quan hệ giữa các 
quốc gia thành viên

• Cần xây dựng các chương trình 
quản lý ngư cụ, bao gồm cả việc 
giám sát ‘ngư cụ vô chủ’ để xây 
dựng nhũng mục tiêu tốt hơn
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C. QUẢN LÝ RÁC THẢI HIỆU 
QUẢ

Tiếp cận với các dịch vụ quản lý rác thải 
thiết yếu là rất quan trọng nhằm quản lý rác 
thải nhựa, đặc biệt là đối với các khu vực 
đô thị. Nếu không có sự tiếp cận này, rác 
thải nhựa sẽ tích tụ, không được thu gom 
và cuối cùng sẽ ở lại môi trường.

Các dịch vụ này cần phải hiệu quả để tránh 
rò rỉ rác thải nhựa. Để làm được điều này, 
cần giúp các nhà cung cấp dịch vụ hiểu rõ 
điểm yếu trong chuỗi cung ứng rác thải của 
họ thông qua giáo và dục đào tạo, thiết lập 
các hệ thống giám sát và đo lường rác thải 
và rò rỉ cũng như đầu tư cơ sở hạ tầng (tức 
là đảm bảo các thùng chứa rác thải có nắp 
đậy phù hợp). Ngoài ra, việc tham gia của 
khu vực phi chính thức vào quá trình thiết 
kế, lập kế hoạch và cấp vốn cho các dịch 
vụ xử lý rác thải có thể giúp đưa ra các giải 
pháp tại địa phương, có hiệu quả về chi 
phí. Biết được nhựa bị rò rỉ ra môi trường ở 
những bước nào trong quy trình quản lý rác 
thải sẽ giúp sắp xếp thứ tự ưu tiên những 
nỗ lực sẽ thực hiện.

Các thành phố cũng nên triển khai việc 
nâng cao nhận thức và khuyến khích tái 
chế. Ví dụ, Surabaya, thành phố lớn thứ hai 
ở Indonesia, đã nỗ lực quản lý rác thải nhựa 
tốt hơn. Một cơ chế mà họ đã sử dụng là 
chương trình giá vé xe buýt rác thải nhựa, 
trong đó bất kỳ ai cũng có thể trả tiền vé xe 
buýt bằng cách thu gom nhựa đã qua sử 
dụng. Một vé xe buýt hai giờ có giá mười 
cốc nhựa hoặc năm chai nhựa, tùy thuộc 
vào kích cỡ. Chương trình này giúp thành 
phố thu gom nhựa để tái chế một cách hiệu 
quả và nâng cao nhận thức của cộng đồng 
về vấn đề rác thải nhựa sử dụng một lần.

ĐO LƯỜNG VÀ GIÁM SÁT

Đo lường và giám sát ô nhiễm nhựa là hai 
bước khác nhau, nhằm phục vụ hai mục 
đích khác nhau.

1. Việc đo lường ô nhiễm rác thải nhựa 
được thực hiện triệt để và ít thường 
xuyên hơn nhằm thiết lập đường cơ 
sở và xác định các điểm nóng ô nhiễm 
nhựa cần hành động. Việc đo lường 
nhằm mục đích trả lời các câu hỏi như 
sản phẩm nào được ưu tiên, ô nhiễm 
nhựa rò rỉ ra môi trường ở khâu nào 
(giai đoạn nào trong chuỗi giá trị ô 
nhiễm nhựa và ở vị trí địa lý nào), thời 
điểm nào trong năm có thể gây ra nhiều 
nguy cơ rò rỉ hơn (lễ hội hoặc các hiện 
tượng thời tiết), và rác thải nhựa đến từ 
đâu (khu dân cư, cửa hàng bán lẻ, văn 
phòng hay các tòa nhà công cộng).

2. Giám sát là một quá trình liên tục nhằm 
theo dõi sự thay đổi ô nhiễm nhựa theo 
thời gian và địa điểm. Quá trình này 
được sử dụng để kiểm tra xem liệu các 
hành động giải quyết ô nhiễm nhựa dẫn 
đến giảm hay tăng ô nhiễm nhựa, hay 
dịch chuyển vị trí, hoặc thậm chí liệu 
các nguồn ô nhiễm nhựa mới có phát 
sinh hay không, chẳng hạn như ở các 
khu vực mới phát triển. Giám sát phải là 
một phần của kế hoạch hành động.

Việc đo lường, giám sát và quản lý ô nhiễm 
nhựa được đề cập chi tiết thông qua 
chương trình Học trực tuyến thuộc dự án 
Closing the Loop (ESCAP, 2021) và ví dụ về 
các công cụ đã được xây dựng nằm trong 
Hộp 1 (PPC) và Hộp 4 (Bản đồ số).
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Quá trình đo lường rác thải nhựa cần thu 
thập dữ liệu toàn diện ở tất cả các cấp (từ 
cấp quốc gia đến hộ gia đình), trên toàn 
chuỗi giá trị (từ nhà sản xuất đến người 
tiêu dùng, bao gồm cả nhà tái chế và các 
cơ quan quản lý rác thải) và giữa các khu 
vực (chính phủ, tư nhân và phi chính thức). 
Điều này cho phép xác định chính xác số 
lượng rác thải nhựa đi vào nền kinh tế và 
để những người ra quyết định biết rõ lượng 
nhựa được tái chế, tái sử dụng hay đưa 
đến các bãi chôn lấp.

Dữ liệu này cho phép các chính phủ và các 
nhà cung cấp dịch vụ thiết kế các hệ thống 
rác thải hiệu quả, bao gồm cung cấp số 
lượng phương tiện phù hợp, thiết lập các 
tuyến đường thu gom hiệu quả, đặt mục 
tiêu phân loại rác thải, theo dõi tiến độ, 
phân bổ tài chính và đất đai thực tế, đánh 
giá các công nghệ phù hợp và xác định tốt 
nhất các đối tác chiến lược hỗ trợ các dịch 
vụ (Kaza và cộng sự, 2018).

Ngoài ra, việc giám sát một cách thích hợp 
sẽ giúp xác định các điểm nóng ô nhiễm 
nơi nhựa rò rỉ ra từ chuỗi cung ứng rác thải 
tích tụ trong môi trường. Việc giám sát này 
có thể được thực hiện theo ba bước:

1. Thu thập dữ liệu
Điều này liên quan đến việc thu thập dữ 
liệu trực quan trong các lĩnh vực quan 
tâm được xác định trước thông qua các 
kỹ thuật viễn thám, chẳng hạn như vệ 
tinh, máy ảnh, máy bay không người lái 
và khoa học dân dụng.

2. Xử lý dữ liệu
Bước này liên quan đến việc phát hiện 
ô nhiễm nhựa trong các hình ảnh được 
thu thập sử dụng các kỹ thuật thủ công 
hoặc tự động như học máy và kết hợp 
dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau thành 
thông tin hài hòa.

3. Trực quan hóa dữ liệu
Bước này chuyển đổi thông tin thành 
kiến thức thông qua bản đồ các điểm 
nóng có thể hiển thị trực quan các điểm 
nóng ô nhiễm trên bản đồ.

Các chính phủ phải minh bạch nguồn dữ 
liệu này và chia sẻ với các quốc gia khác 
để giúp nhân rộng các thực tiễn tốt nhất 
và học hỏi kinh nghiệm. Dữ liệu cũng có 
thể được sử dụng để nâng cao nhận thức 
của cộng đồng. Với việc phổ biến những 
thông tin này, người dân sẽ nhanh chóng 
hiểu được nhu cầu và lợi ích của việc tránh 
sử dụng đồ nhựa không thiết yếu, thay đổi 
nền kinh tế của chúng ta và khuyến khích 
tái chế nhựa (ESCAP, 2019).
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Nguồn: JSS

HỘP 4: GIÁM SÁT NHỰA VỚI CÔNG CỤ LẬP BẢN ĐỒ SỐ CỦA DỰ ÁN CLOSING 
THE LOOP

Bằng cách sử dụng kết quả của Mô hình 
Kiểm soát Ô nhiễm (PPC) (Thảo luận trong 
Hộp 1) và các nguồn dữ liệu khác, UN 
ESCAP và dự án Hệ thống Không gian Nhật 
Bản (JSS), dự án Closing the Loop đã xây 
dựng một công cụ lập bản đồ ảo sáng tạo 
để hỗ trợ chính quyền thành phố giám sát 
và quản lý rác thải nhựa. Sử dụng các thuật 
toán mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, công 
cụ này sẽ quét hình ảnh từ nhiều nguồn dữ 
liệu và phát hiện ô nhiễm nhựa đại dương - 
tương tự như nhận dạng khuôn mặt nhưng 
ở đây là phát hiện rác thải nhựa.

Công cụ này trả lời các câu hỏi như sau:
 > Ô nhiễm nhựa chảy ra sông ở đoạn 
nào?

 > Khối lượng bao nhiêu?

 > Rác thải nhựa di chuyển trong các 
con sông như thế nào?

Việc kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn sẽ 
tạo nên một cặp song sinh ảo đại dương, 
đưa ra một bức tranh đầy đủ về vấn đề của 
khu vực, đồng thời cung cấp thông tin cần 
thiết để khu vực cùng nhau tìm ra giải pháp 
chấm dứt rác thải nhựa đại dương.

TIỀM NĂNG CAO HƠN

CÁC SÔNG CHÍNH
CƯỜNG ĐỘ TƯƠNG ĐỐI

GHI CHÚ

TIỀM NĂNG CAO 

TIỀM NĂNG   

TIỀM NĂNG THẤP 

TIỀM NĂNG THẤP HƠN 
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HỆ THỐNG BAO TRÙM

Nhân rộng sự phối hợp giữa các nhà hoạch 
định chính sách và khu vực xử lý rác thải 
phi chính thức có thể giúp hỗ trợ kinh tế 
cho các cộng đồng địa phương và giảm 
thiểu ô nhiễm nhựa.

Ở các nước đang phát triển với cơ sở hạ 
tầng không đầy đủ trong quản lý phân loại 
và thu gom rác thải, những người làm công 
tác xử lý rác thải phi chính thức đôi khi 
được gọi là ‘người thu gom rác’, thường lấp 
đầy những khoảng trống dịch vụ chính. Ở 
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, những 
người lao động phi chính thức này chịu 

trách nhiệm thu gom hơn một nửa tổng số 
nhựa được tái chế (ESCAP, 2021). Mặc dù 
những người lao động này đóng góp đáng 
kể trong việc ngăn chặn rác thải nhựa đại 
dương, họ thường bị bỏ qua trong hoạch 
định chính sách và thái độ chung đối với họ 
có thể là tiêu cực.

Đưa khu vực phi chính thức vào quá trình 
lập kế hoạch và tận dụng lực lượng lao 
động này để thực hiện việc thay đổi các 
hệ thống quản lý rác thải mang lại cơ hội 
duy nhất nhằm hỗ trợ các cộng đồng địa 
phương bằng cách cung cấp việc làm an 
toàn, đặc biệt là ở các khu vực thành thị.
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CẤP VỐN

Việc quản lý rác thải rất tốn kém. Đây có 
thể là khoản ngân sách cao nhất đối với các 
đô thị ở các quốc gia có thu nhập thấp, nơi 
gần 20% ngân sách thành phố dành cho 
các dịch vụ quản lý rác thải. Lĩnh vực này 
cũng liên tục cạnh tranh về nguồn vốn với 
các nhu cầu khác của đô thị, bao gồm các 
dịch vụ cơ bản thiết yếu – như cung cấp 
nước sạch và giáo dục (Kaza và cộng sự, 
2018).

Một số thực tiễn phổ biến trong cấp vốn 
cho quản lý rác thải tốt hơn bao gồm:

 > Phí thu gom rác thải thu từ  các hộ gia 
đình và các doanh nghiệp;

 > Tiền phạt đổ rác thải bất hợp pháp; và

 > Phí mua túi ni lông sử dụng một lần.

Tuy nhiên, điều này là chưa đủ, cần có nhiều 
nguồn vốn để cải thiện. Một thách thức 
chính trong việc cung cấp tài chính cho cơ 
sở hạ tầng quản lý rác thải tốt hơn là giá 
trị tiềm ẩn của rác thải không trang trải đủ 
chi phí thu gom và xử lý (Moss và cộng sự, 
2017). Toàn bộ chuỗi giá trị rác thải nhựa 
có nhiều cơ hội để tạo ra doanh thu, đặc 
biệt khi chuyển sang nền kinh tế tuần hoàn, 
bằng cách tái chế và tận dụng nhựa sau 
tiêu dùng thành các sản phẩm mới.

Các nhà hoạch định chính sách có thể sử 
dụng một số công cụ để xây dựng hệ thống 
quản lý rác thải bao trùm:

 > Giúp tổ chức: Những người thu gom 
rác thải ở một số địa phương đã tổ 
chức thành hợp tác xã hoặc liên hiệp. 
Những tổ chức này có thể giúp thúc 
đẩy cơ hội kinh tế lớn hơn, cải thiện 
điều kiện làm việc và nâng cao vị thế 
xã hội của họ.

 > Không kỳ thị: Hỗ trợ công việc của 
những người thu gom rác bằng các 
hợp đồng chính thức bao gồm vận 
động chính sách và tiếp cận cộng 
đồng.

 > Xây dựng năng lực: Đào tạo ở tất cả 
các cấp, khu vực chính thức và phi 
chính thức là chìa khóa trong việc xây 
dựng sự hiểu biết chung, trao đổi ý 
kiến và xác định vai trò để nâng cao 
hiệu quả.

 > Áp dụng các sáng kiến vì người 
nghèo: Hỗ trợ và cải thiện các hoạt 
động hiện có bằng cách áp dụng và 
cung cấp các giải pháp công nghệ 
thấp cho người lao động, như các 
công cụ thủ công và xe đẩy.

 > Hệ thống phi tập trung: Các hệ thống 
rác thải tập trung thường do các nhà 
thầu tư nhân thực hiện, họ thường 
đưa tất cả rác thải đến các bãi chôn 
lấp, vì quá trình này rẻ hơn việc phân 
loại và tái chế. Khu vực phi chính thức 
có thể được đưa vào hệ thống này 
thông qua gia tăng tiếp cận tới các cơ 
sở quy mô nhỏ hơn, đảm bảo nhiều 
nhựa hơn được đưa vào nền kinh tế 
tuần hoàn.
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D. ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Để đối phó với quy mô của cuộc khủng 
hoảng rác thải nhựa đại dương, điều quan 
trọng là phải liên tục huy động những đổi 
mới ở quy mô lớn và ‘hiệu quả’ tập trung 
vào hành động thiết thực. Điều này liên 
quan đến việc tập hợp các doanh nghiệp 
nhỏ, vừa và lớn, khối học thuật và chính 
phủ để xác định và lựa chọn các giải pháp 
có nhiều khả năng thành công nhất, sau đó 
cung cấp tài chính, xây dựng và thực hiện.

Lĩnh vực đổi mới cần quan tâm:
 > Các giải pháp thay thế sản phẩm 
nhựa bền vững và đáp ứng nhu cầu 
của người tiêu dùng; 

 > Thiết kế lại sản phẩm cho nền kinh tế 
tuần hoàn và tái xử lý nhiều lần nhằm 
đảm bảo sản phẩm vẫn có giá trị sau 
khi được tiêu dùng sau (IRP, 2021);

 > Tiếp tục tìm kiếm ‘siêu polyme’ với 
chức năng của polyme ngày nay và 
có khả năng tái chế vượt trội (Ellen 
MacArthur Foundation, 2017);

 > Giảm sự đa dạng của nhựa được sử 
dụng nhằm làm cho việc phân loại và 
tái chế trở nên dễ tiếp cận và hiệu quả 
hơn (IRP, 2021);

 > Tăng cường và xây dựng các công cụ 
thu thập dữ liệu để đo lường và giám 
sát rác thải nhựa rò rỉ ra môi trường;

 > Khám phá các kỹ thuật tái chế bằng 
hóa chất có thể vượt qua những 
thách thức về kinh tế và môi trường 
so với các phương pháp tái chế cơ 
học (IRP, 2021);

 > Xây dưng qui trình trục với rác thải 
nhựa trên các sông và đại dương để 
thu giữ và tái chế rác thải nhựa hiện 
có (IRP, 2021);

 > Khám phá các biện pháp can thiệp 
chính sách dựa trên “khoa học hành 
vi” để xác định các can thiệp hành vi 
với các công ty và cá nhân (Rankine 
và Khosravi, 2021).

Việc giải quyết vấn đề hạt vi nhựa sơ cấp 
cũng đòi hỏi sự đổi mới. Mặc dù việc cấm 
sử dụng hạt vi nhựa trong sản phẩm là 
một bước nhỏ, nhưng nó không khắc phục 
được các vấn đề về vải sợi tổng hợp và lốp 
xe. Cần phải thiết kế lại các sản phẩm này 
(Xem Hình 10). Biện pháp tiếp cận thiết kế 
sinh thái đòi hỏi phương pháp quản lý tuần 
hoàn có hệ thống và đối thoại với tất cả các 
bên liên quan từ thiết kế sản phẩm đến quy 
hoạch cơ sở hạ tầng đô thị, cả từ khu vực 
công và tư (UNEP/SETAC, 2009).
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Sợi tổng hợp Lốp xe
• Chuyển đổi và sản xuất sản phẩm 

nhựa (nhà hóa học/nhà thiết kế): thiết 
kế sợi dệt/vải dệt để làm giảm sợi vải 
rụng.

• Sản xuất sản phẩm (nhà thiết kế): giặt 
trước hàng dệt để giảm tải cho lần 
giặt đầu tiên trong bảo trì sản phẩm 
(nhà thiết kế máy giặt): lắp đặt thiết bị 
lọc trong máy giặt

• Cơ sở hạ tầng cấp nước: hiểu và tăng 
hiệu quả xử lý rác từ sợi tổng hợp.

• Chuyển đổi và sản xuất sản phẩm 
nhựa (nhà hóa học / nhà thiết kế): 
thiết kế polyme cao su sinh thái và lốp 
xe để giảm mài mòn 

• Sử dụng sản phẩm (nhà thiết kế 
đường/nhựa đường): thiết kế mặt 
đường nhằm giảm mài mòn

• Sử dụng sản phẩm (nhà thiết kế cơ 
sở hạ tầng cấp nước): đảm bảo thoát 
nước

• Thu gom và phân loại nhựa một cách 
phù hợp

• Cơ sở hạ tầng nước: hiểu và tăng 
hiệu quả xử lý rác từ lốp xe.

HÌNH 10: ĐỔI MỚI NHẰM QUẢN LÝ CÁC HẠT VI NHỰA SƠ CẤP

Nguồn: Boucher & Friot, 2017
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Kết nối và theo dõi chúng tôi tại:    

www.unescap.org

facebook.com/unescap

twitter.com/unescap

instagram.com/unitednationsescap

youtube.com/unescap

linkedin.com/company/united-nations-escap

Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực đóng 
góp nhiều nhất vào quá trình rò rỉ rác thải 
nhựa ra đại dương. Khi các thành phố và 
dân số trong khu vực phát triển, khối lượng 
rác thải cũng tăng theo. 

Nhưng khu vực này cũng đang rất mạnh 
mẽ trong việc chống ô nhiễm nhựa. Điểm 
mấu chốt để giải quyết vấn đề rác thải nhựa 
là chuyển đổi mô hình kinh tế tuyến tính 
hiện tại đối với các sản phẩm nhựa sang 
nền kinh tế tuần hoàn. Cần có các giải pháp 
sáng tạo để khép kín chu trình vòng đời các 
sản phẩm nhựa và giảm lượng nhựa tiêu 
thụ, đặc biệt là sản phẩm nhựa sử dụng 
một lần. Hệ thống quản lý rác thải, bao gồm 
từ cấp địa phương, phải được cải thiện để 
tránh rò rỉ và tạo ra các cơ hội tái chế trên 
quy mô lớn. Các cơ quan, bao gồm các 
cơ quan quản lý rác thải địa phương, các 
cơ quan môi trường địa phương và quốc 
gia cần nâng cao năng lực để xây dựng và 
triển khai các giải pháp sáng tạo và giám 
sát dòng chảy nhựa.

VII. Kết luận

Việc gắn kết hơn nữa các chiến lược quản 
lý rác thải với Mục tiêu Phát triển Bền vững 
sẽ đảm bảo rằng các hành động trong nước 
sẽ đóng góp vào các tham vọng toàn cầu 
của Chương trình Nghị sự 2030 về Phát 
triển Bền vững.

Để đạt được những mục tiêu này, điều quan 
trọng đối với các thành phố và chính quyền 
địa phương là phải ban hành những thay 
đổi như giảm sử dụng sản phẩm nhựa sử 
dụng một lần và cải tiến hệ thống quản lý 
rác thải. Bằng cách đưa khu vực dân sự và 
phi chính thức vào quy trình lập kế hoạch, 
các cơ quan chức năng có thể xây dựng 
các hệ thống mang tính bao trùm để công 
chúng nhận thức được sự thay đổi hành 
vi là cần thiết. Điều quan trọng là cả chính 
phủ và khu vực tư nhân cần phải tiếp tục 
tìm kiếm những đổi mới trong các giải pháp 
thay thế sản phẩm nhựa và các mô hình tái 
chế tốt hơn có thể hỗ trợ nền kinh tế tuần 
hoàn đối với sản phẩm nhựa. Cần đầu tư 
vào các công nghệ đo lường và giám sát 
dòng chảy của các sản phẩm nhựa để đảm 
bảo đưa ra các chính sách và thực hành 
dựa trên cơ sở khoa học có hiệu quả. Việc 
thiết kế chính sách dựa trên các biện pháp 
tiếp cận khoa học hành vi có thể thúc đẩy 
người tiêu dùng và doanh nghiệp hướng tới 
hành vi mong muốn hoặc thúc đẩy các biện 
pháp can thiệp.

Cuối cùng, các nền tảng liên chính phủ và 
các đối thoại khu vực, chẳng hạn như Ngày 
vì Đại dương của khu vực Châu Á Thái 
Bình Dương phải được tận dụng để làm 
nổi bật bản chất xuyên biên giới của vấn 
đề ô nhiễm rác thải nhựa và trao đổi các 
giải pháp đồng bộ, thực tế và khả thi về tài 
chính đối với thách thức chung này của khu 
vực.

http://www.unescap.org
http://www.facebook.com/unescap
http://twitter.com/unescap
http://instagram.com/unitednationsescap
http://youtube.com/unescap
http://linkedin.com/company/united-nations-escap
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