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Lời mở đầu

Với quy mô dân số khoảng 1,1 triệu người, Đà Nẵng là thành phố ven biển, phát triển 
mạnh mẽ, năng động ở khu vực miền Trung, Việt Nam. Cùng với sự tăng trưởng kinh 
tế, lượng chất thải rắn phát sinh không ngừng gia tăng. Trung bình mỗi ngày, Đà Nẵng 
phát sinh khoảng 1.100 tấn, trong đó rác thải nhựa chiếm một tỷ lệ không nhỏ và có xu 
hướng ngày càng gia tăng; nếu không được kiểm soát chặt chẽ, sẽ làm ảnh hưởng đến 
chất lượng môi trường, hệ sinh thái biển và sức khỏe con người. 

Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch Hành động 
Quốc gia về Quản lý Rác thải Nhựa Đại dương đến năm 2030 (Quyết định số 1746/QĐ-
TTg). Mục đích nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng rác thải nhựa đại dương từ các 
nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng các 
sản phẩm nhựa dung một lần, và túi ni lông khó phân hủy sinh học khỏi các khu, điểm 
du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và dịch vụ du lịch khác ven biển; đồng thời đảm 
bảo các khu bảo tồn biển không có rác thải nhựa. 

Với định hướng xây dựng “Đà Nẵng - thành phố môi trường, hướng tới thành phố sinh 
thái” trong tương lai, bên cạnh hàng loạt các mục tiêu phát triển khác, Sở Tài nguyên 
và Môi trường thành phố đã tham mưu, trình UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế 
hoạch Hành động về Quản lý Rác thải Nhựa Đại dương (KH 122/KH-UBND) vào ngày 24 
tháng 6 năm 2021. 

Cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của nhiều tổ chức, đối tác trong và ngoài nước, trong khuôn 
khổ Dự án “Khép kín vòng tuần hoàn: Nâng tầm đổi mới để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa 
đại dương tại các thành phố ASEAN” của Chính phủ Nhật Bản, với sự tham gia của UNES-
CAP, Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu (IGES), Đại học Leeds và IUCN, thành phố Đà 
Nẵng đã có bước chuẩn bị, nghiên cứu cơ bản, đánh giá về mặt định tính rác thải nhựa 
phát sinh và các nguồn tiềm ẩn thất thoát rác thải nhựa ra ngoài môi trường, từ đó thiết 
lập các hành động mục tiêu có tính khả thi cao. 

Phát huy những kết quả rất quan trọng này, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà 
Nẵng sẽ tiếp tục nỗ lực, phối hợp cùng các tổ chức trong và ngoài nước để huy động 
hiệu quả sự tham gia của mọi tổ chức, cộng đồng, người dân thành phố hướng đến mục 
tiêu giảm thiểu tối đa lượng rác thải nhựa, góp phần xây dựng thành phố Môi trường.

TS. KTS. Tô Văn Hùng
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Giám đốc, Sở Tài nguyên và Môi trường,
Thành phố Đà Nẵng
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Lời cảm ơn

Báo cáo này do Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Châu Á và Thái Bình Dương của Liên 
Hợp Quốc (ESCAP) phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi Trường (DONRE) Thành phố Đà 
Nẵng và các đối tác phát triển thiết lập. Danh sách những đơn vị tham gia biên soạn bao 
gồm:

• Ủy ban Kinh tế - Xã hội Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc 
(ESCAP) – Bà Janet Salem, Ông Andrew Charles, Ông Alexander Lee – Emery , và Bà 
Abigail Smith dưới dự sự điều phối của trưởng bộ phận Ông Curt Garriigan

• Viện Chiến Lược Môi Trường Toàn Cầu Nhật Bản (IGES) – Tiến sĩ Premakumara Jagath 
Dickella Gamaralalage, Bà Miho Hayashi, và Tiến sĩ Phạm Ngọc Bảo

• Đại Học Leeds và Hiệp hội Chất thải rắn Quốc tế (ISWA) – Tiến sĩ Costas Velis và Tiến 
sĩ Josh Cottom

• Đại học Đà Nẵng – Tiến sĩ Kiều Thị Kính và Tiến sĩ Phạm Phú Song Toàn

• Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) – Bà Nguyễn Thị Bích Hiền
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Bối cảnh về ô nhiễm nhựa
Khép kín Vòng lặp: Tăng cường đổi mới để giải quyết 
vấn đề ô nhiễm nhựa đại dương ở các thành phố

Thành phố Đà Nẵng

Phương pháp nghiên cứu
Công cụ Tính toán Ô nhiễm Nhựa (PPC)

TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ CHÍNH VÀ 
KIẾN NGHỊ

Giới thiệu
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TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ CHÍNH 
VÀ KIẾN NGHỊ

Kết quả:

• Ô nhiễm rác thải nhựa là một vấn đề quan trọng của thành phố Đà Nẵng, do vậy, 
thành phố cần sớm có chiến lược và chính sách hành động nhằm giảm thiểu tác 
động đến môi trường và kinh tế. Phần lớn rác thải nhựa phát sinh bao gồm túi ni 
lông sử dụng một lần (48%), màng nhựa (18%) và chai nhựa (7,5%) có nguồn gốc từ 
các khu dân cư

• Khoảng 8% lượng rác thải nhựa từ các nguồn trên đất liền đi vào môi trường, chủ 
yếu là do các hoạt động xả rác, đổ rác không đúng nơi quy định, rác không được thu 
gom. 1,3% trong tổng lượng rác thải nhựa này trở thành rác biển, mặc dù với tỉ lệ khá 
nhỏ nhưng tương đương với 1.087 tấn mỗi năm và hàng triệu sản phẩm nhựa

• Rác thải nhựa có trọng lượng nhẹ (ví dụ như túi và màng chất dẻo) là một vấn đề lớn 
do có giá trị thấp về mặt kinh tế, không mang lại lợi ích lớn đối với những người thu 
gom vật liệu tái chế và rất dễ di chuyển trong gió hoặc đường thủy.

• Mặc dù Kế hoạch Hành động Quốc gia về Quản lý Rác thải Nhựa Đại dương đến năm 
2030 của Việt Nam đặt mục tiêu cụ thể trong việc giảm thiểu lượng ngư cụ khai thác 
thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ xuống biển, tuy nhiên thành phố Đà Nẵng hiện vẫn 
chưa có chiến lược cụ thể trong việc giải quyết tình trạng ô nhiễm này.

• Thành phố Đà Nẵng đã thiết lập nhiều mục tiêu tham vọng trong các chính sách của 
thành phố về phân loại rác thải tại nguồn và triển khai các hoạt động 3R (giảm thiểu, 
tái sử dụng, tái chế). Tuy nhiên, tiến độ triển khai còn hạn chế, một phần là sự nhận 
thức chưa cao của người dân, thiếu sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên có liên quan và 
năng lực giám sát còn yếu.

• Thành phố cần thực hiện các biện pháp can thiệp nhằm giúp giảm các sản phẩm 
nhựa sử dụng một lần. Các biện pháp này có thể bao gồm: triển khai các hệ thống 
giám sát tiên tiến và giúp nâng cao hiệu quả hoạt động phân loại rác tại nguồn, đặc 
biệt là tại các khu dân cư, cơ quan hành chính, trường học, nhà bán lẻ và các doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

CÁC HOẠT ĐỘNG ƯU TIÊN TRONG QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA 
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How much plastic waste? 
161,000 tons of plastic waste are generated 
per year, which is 16% of the total MSW 
generation in the city. The highest quantities 
of plastic waste are generated by multi-
family dwellings, followed by single-family 
dwellings, retail and wholesale and office 
and other services.

Which products? 
35% of the plastic waste is plastic bags, 
19% is plastic bottles, 15% is plastic 
film, and 12% is single use food service 
plastics. With the exception of drink 
bottles, the largest portions of plastic 
waste are comprised of low value plastic, 
making this a high priority.

Plastic Waste

How much waste? 
Around 1,000,000 tons/year of MSW 
(1.52 kg per person per day, excluding 
tourists). This is slightly higher than values 
for Malaysia as a whole, with the World 
Bank What a Waste 2.0 report suggesting 
a 2016 waste generation rate of 1.21 kg/

Where is it from?
58% of the waste comes from residential 
areas, 23% from commercial activities, 
2% from institutional establishments, 
and remaining 17% from other activities 
(recyclables sold to informal sector, litter 
and uncollected fly-tipped waste).

Municipal Solid Waste (MSW)

Giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, 
bao gồm cả túi ni lông và chai nhựa

Tại sao?
Các sản phẩm nhựa dùng một lần là loại tăng cường tỷ lệ thu gom rác thải nhựa 
đại dương phổ biến nhất tại thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch Hành động Quốc gia 
về Quản lý Rác thải Nhựa Đại dương đến năm 2030 đặt mục tiêu giảm thiểu 75% 
rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% các điểm du lịch không sử dụng sản 
phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy đến năm 2030.

Bằng cách nào? 
Tăng cường hoạt động phân loại rác tại nguồn; nghiên cứu và phát triển công 
nghệ về vật liệu thay thế như nhựa phân hủy sinh học, thông qua đó thực hiện 
xây dựng mạng lưới và phát triển kỹ năng; xây dựng các quy định như lệnh cấm, 
thuế / mức phạt đối với các lĩnh vực thương mại để hạn chế việc sử dụng nhựa 
dùng một lần.
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PLASTIC MANAGEMENT RECOMMENDATIONS

Why?
First and second largest point sources 
of pollution.

How?
Encourage the public reporting on 
littering and fly-tipping, display signs 
on fines, enforce penalties, increase the 
number of public bins, promote regular 
city clean-ups of designated sites raise 
awareness, increase street sweeping. 

Reduce littering and fly-
tipping

Target high emissions 
plastics (plastic bags, other 
plastic film, drink bottles 
and single use food service 

Why? 
Largest sources of plastic waste 
generation; targeted under Action Plan 
of the Roadmap towards Zero Single-
Use Plastics in Malaysia 

How?
Reduce the usage of the plastic through 
bans, tax/levy, support for alternatives, 
producing voluntary agreements in retail 
and commercial sectors (e.g. restaurant, 
hawkers etc), and promoting Extended 
Producer Responsibility.

Improve waste storage for 
residential dwellings

Why?
Leakage whilst waste is waiting for 
collection estimated as joint second 
highest emission source of plastic 
alongside fly tipping.

How?
Improve the quantity and quality of 
existing waste containers (right size, 
easy loading to truck, lids securely 
fastened, protection from animals/rain/
wind, durable, maintained).

Ensure all storm drains are 
covered

Why?
Many storm drains are open to the 
environment, allow plastic items to 
enter easily and into nearby waterways.

How?
Enclosing or covering storm drains, 
regular cleanup of drains, surveillance, 
positioning of litter traps, regular clean 
ups, monitoring of street sweeping 
activities. 

Giảm tình trạng xả rác không đúng nơi quy định và 
số lượng các bãi rác lộ thiên, đồng thời tăng cường 
thu gom

Tại sao?
Việc xả rác không đúng nơi quy định, thu gom rác thải không đầy đủ và sự tồn 
tại của các bãi rác lộ thiên là những nguyên nhân hàng đầu gây ô nhiễm nhựa, 
đặc biệt tại các khu du lịch; Quy hoạch quản lý chất thải rắn của thành phố Đà 
Nẵng yêu cầu tỉ lệ thu gom đạt 100% vào năm 2030.  

Bằng cách nào?
Tăng cường kiểm soát việc xả rác và đảm bảo số lượng thùng rác tại các khu du 
lịch; thực thi pháp luật về thu gom và xử lý chất thải tại nguồn, bao gồm cả khu 
dân cư, cơ quan, thương mại và khu công nghiệp.
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Why?
88% of all plastic waste ends up at the 
disposal site where it is retained (142,000 
tons), whereas only 10.1% of plastic is 
recycled. 

How?
Capacity building including by 
disseminating information on the status 
of recycling activities in Kuala Lumpur, 
develop digital applications on the status 
of individual recycling, and promote 
open-source data sharing on recycling in 
Kuala Lumpur, Community based waste 
management, implementation of source 
separation synchronously, neighborhood 
collection stations, awareness raising, 
waste sorting units

Increase recyclingTăng cường tái chế

Tại sao?
Tại Thành phố Đà Nẵng, hiện chỉ có 6,1% lượng nhựa được tái chế, so với tỷ lệ 
chung của cả nước là 10-15%; theo Quy hoạch chất thải rắn của thành phố Đà 
Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, 100% lượng rác thải trong 
thành phố được phân loại tại nguồn vào năm 2030; và 95% rác thải được tái sử 
dụng, tái chế hoặc làm phân ủ compost vào năm 2050.

Bằng cách nào?
Tăng cường thực hiện phân loại, thu gom, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, 
kỹ thuật tái chế thông qua đầu tư kinh doanh và hỗ trợ từ hợp tác quốc tế.

CÁC CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN VỀ RÁC THẢI NHỰA 
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POLICY RECOMMENDATIONS:

Implementation of policy 

Why? 
A number of policy goals and action 
plans are in place and ready to translate 
into action on the ground.

How?
A Kuala Lumpur Plastic Waste 
Management Action plan with 
a time-bound implementation 
plan, coordination and monitoring 

Move from waste 
management to 3Rs

Why?
Preventing plastic waste through 
reduce, reuse and recycling strategies 
will reduce waste management costs 
and prevent pollution. 

How?
Coordinate with other plans, 
programmes to reduce single use 
plastics, awareness on responsible 
consumption and production, increase 

Strengthen capacity of local 
bodies

Why?
SWCorp and DBKL is responsible for 
waste management.

How?
Short to medium term training 
programmes, strengthen institutional 
set up.

Public participation

Why?
Littering and fly-tipping are key 
sources of plastic pollution, and source 
separation is needed to increase 
recycling.

How? 
Awareness raising campaigns, support 
to community programs.

Tại sao?
Chính sách đề xuất của thành phố cần phù hợp với các chính sách quốc gia. Kế 
hoạch Hành động Quốc gia về Quản lý Rác thải Nhựa Đại dương đến năm 2030 
đặt mục tiêu 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu 
gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 100% các khu du lịch 
không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; và giảm 75% rác thải nhựa trên 
biển và đại dương đến năm 2030

Bằng cách nào?
Cập nhật và hoàn thiện phương án phân loại rác thải trong thành phố (Quyết định 
số 1577 / QĐ-UBND ngày 11/4/2019); xây dựng và thực hiện các dự án thí điểm 
nhằm giảm thiểu phát sinh rác thải nhựa ở tất cả các cấp, bao gồm các nhóm 
cộng đồng, khu vực thương mại, trường học, cơ sở du lịch, nông nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản và cơ sở y tế.

Thực hiện chính sách
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waste management.
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Short to medium term training 
programmes, strengthen institutional 
set up.

Public participation

Why?
Littering and fly-tipping are key 
sources of plastic pollution, and source 
separation is needed to increase 
recycling.

How? 
Awareness raising campaigns, support 
to community programs.

Chuyển từ quản lý chất thải sang các giải pháp kinh 
tế tuần hoàn

Tại sao?
Việc thiết lập chính sách kinh tế tuần hoàn với các mục tiêu đầy tham vọng sẽ 
tạo cơ hội đổi mới và thử nghiệm các giải pháp kinh tế tuần hoàn khác nhau.

Bằng cách nào?
Hỗ trợ thực hiện các dự án thí điểm, bao gồm nghiên cứu và truyền thông, để giới 
thiệu các sản phẩm mới và thúc đẩy thay đổi lối sống để ngăn chặn rác thải nhựa.
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POLICY RECOMMENDATIONS:

Implementation of policy 

Why? 
A number of policy goals and action 
plans are in place and ready to translate 
into action on the ground.

How?
A Kuala Lumpur Plastic Waste 
Management Action plan with 
a time-bound implementation 
plan, coordination and monitoring 

Move from waste 
management to 3Rs

Why?
Preventing plastic waste through 
reduce, reuse and recycling strategies 
will reduce waste management costs 
and prevent pollution. 

How?
Coordinate with other plans, 
programmes to reduce single use 
plastics, awareness on responsible 
consumption and production, increase 

Strengthen capacity of local 
bodies

Why?
SWCorp and DBKL is responsible for 
waste management.

How?
Short to medium term training 
programmes, strengthen institutional 
set up.

Public participation

Why?
Littering and fly-tipping are key 
sources of plastic pollution, and source 
separation is needed to increase 
recycling.

How? 
Awareness raising campaigns, support 
to community programs.

Tăng cường năng lực của các cơ quan địa phương

Tại sao?
Chính quyền thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý chất thải tại các cơ 
quan cấp quận và cấp phường và cần xây dựng năng lực để có thể triển khai 
trên toàn thành phố.

Bằng cách nào?
Hoàn thành tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về 
quản lý rác thải nhựa; hỗ trợ các hoạt động kiểm tra đóng gói bao bì bằng ni 
lông tại các chợ trong thành phố thông qua các cá nhân và tổ chức. 
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SWCorp and DBKL is responsible for 
waste management.
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programmes, strengthen institutional 
set up.

Public participation

Why?
Littering and fly-tipping are key 
sources of plastic pollution, and source 
separation is needed to increase 
recycling.

How? 
Awareness raising campaigns, support 
to community programs.

Sự tham gia của khu vực nhà nước và tư nhân

Tại sao?
Thay đổi hành vi của người dân và doanh nghiệp là cần thiết để giảm thiểu 
lượng tiêu thụ đồ nhựa sử dụng một lần. Hiện tại, sự tham gia của khu vực tư 
nhân trong việc giảm thiểu ô nhiễm nhựa vẫn còn hạn chế; có thể tăng hiệu quả 
trong hoạt động cũng như khả năng tiếp cận doanh nghiệp.

Bằng cách nào?
Các chiến dịch nâng cao nhận thức về ô nhiễm nhựa thông qua các tài liệu, 
thông tin hướng dẫn, giáo dục và truyền thông ở các cấp. Đặc biệt, cần hướng 
đến đến các cộng đồng dân cư, cán bộ mua sắm công, trẻ em trong độ tuổi 
đi học, các cơ sở du lịch, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Cần thúc đẩy và 
khuyến khích phát triển, sử dụng các giải pháp thay thế cho các sản phẩm nhựa 
sử dụng một lần. 
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Cost recovery

Cost recovery

Why? 
Current fees and charges do not cover 
plastic waste management operations.

How?
Increase coverage of existing fee, 
gradual increases as service improves, 
cost saving in waste management 
operations, polluter-pay-principles.

Informal and Private sector 
participation

Why? 
Informal sector plastic a critical role 
in collection of plastic for recycling 
and can be scaled up to introduce 
operational efficiency. 

How?
Establish clear scope and specifications 
in contracts, assess qualifications and 
monitor performance. Informal sector: 

Use of digital tools, data 
management

Why? 
To increase the regularity of data 
updates, automate plastic waste 
monitoring and management, and 
provide cost effective monitoring tools.

How? 
Integration of the Digital Tool developed 
under Closing the Loop into plastic 
waste action plan monitoring plans. 

POLICY RECOMMENDATIONS:

Huy động nguồn lực

Tại sao?
Ngân sách hiện nay có thể gặp khó khăn trong việc cải thiện hoạt động quản 
lý rác thải nhựa. Các giải pháp kinh tế tuần hoàn có thể bù đắp chi phí và giúp 
chiết xuất giá trị tối đa từ các sản phẩm thải bỏ.

Bằng cách nào?
Huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ kỹ thuật và phát triển 
công nghệ nhằm giảm phát sinh và rò rỉ rác thải nhựa.
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Cost recovery
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Current fees and charges do not cover 
plastic waste management operations.
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Establish clear scope and specifications 
in contracts, assess qualifications and 
monitor performance. Informal sector: 

Use of digital tools, data 
management

Why? 
To increase the regularity of data 
updates, automate plastic waste 
monitoring and management, and 
provide cost effective monitoring tools.

How? 
Integration of the Digital Tool developed 
under Closing the Loop into plastic 
waste action plan monitoring plans. 

POLICY RECOMMENDATIONS:

Sử dụng các công cụ kỹ thuật số, quản lý dữ liệu

Tại sao?
Việc cập nhật dữ liệu thường xuyên và xây dựng các kế hoạch giám sát có thể 
giúp theo dõi tiến độ và đánh giá các giải pháp.

Bằng cách nào?
Tích hợp viễn thám với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được phát triển trong 
khuôn khổ dự án Khép kín vòng lặp (Closing the loop) vào các kế hoạch giám sát 
rác thải nhựa để giúp thành phố lên kế hoạch giám sát và lập bản đồ các điểm 
nóng về rác thải nhựa từ đất liền ra biển.
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Giới thiệu

Tài liệu tóm tắt Báo cáo cơ sở, được thực 
hiện trong khuôn khổ Dự án Khép kín 
Vòng lặp (xem Phần 2.1). Báo cáo cơ sở 
cung cấp kết quả phân tích định tính và 
định lượng về hiện trạng ô nhiễm rác 
thải nhựa ở Đà Nẵng, hỗ trợ xây dựng kế 
hoạch hành động cấp thành phố nhằm 
giảm thiểu ô nhiễm nhựa. Phần đầu của 
báo cáo là kết quả phân tích định lượng 
về hiện trạng ô nhiễm rác thải nhựa ở Đà 
Nẵng, với các bảng phân tích chi tiết về các 
loại, nguồn, con đường và điểm đến cuối 
cùng của ô nhiễm nhựa. Kết quả này giúp 
xác định các mục tiêu chính sách cụ thể 
dành riêng cho Đà Nẵng nhằm giảm thiểu 
ô nhiễm nhựa. 

Phần thứ hai của báo cáo cung cấp phân 
tích định tính về bối cảnh xung quanh hiện 
trạng ô nhiễm rác thả nhựa, bao gồm các 
chính sách hiện hành, các bên liên quan 
chính và đánh giá sơ bộ về năng lực. Thông 
tin này giúp thành phố trong việc xây dựng 
kế hoạch hành động để đạt được các mục 
tiêu về mặt chính sách.

Sự kết hợp giữa hai phương pháp phân 
tích này tạo cơ sở cho các khuyến nghị 
chính sách cần xem xét trong quá trình 
xây dựng kế hoạch hành động. Khuyến 
nghị được trình bày dưới dạng tóm tắt ở 
đầu báo cáo, đi kèm với các bằng chứng 
liên quan. 

CHƯƠNG 1
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hướng tới ngăn chặn ô nhiễm nhựa đại dương. https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/arti-
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thực hiện bởi Trung tâm Quốc gia Úc về Tài nguyên và An ninh Đại dương, Đại học Wollongong
https://www.apec.org/Publications/2020/03/Update-of-2009-APEC-Report-on-Economic-Costs-of-Marine-De-
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Bối cảnh về ô nhiễm 
nhựa
Ô nhiễm rác thải nhựa là một trong những 
thách thức môi trường nghiêm trọng đòi 
hỏi phải có những giải pháp khẩn cấp 
mang tính toàn cầu. Nếu như không hành 
động, dòng nhựa hằng năm vào đại dương 
tăng gấp ba lần vào năm 2040, đạt 29 triệu 
tấn (Mt) mỗi năm1. Hiện tại, chỉ có 9% rác 
thải nhựa toàn cầu được tái chế, 12% được 
đốt và 79% còn lại tồn đọng trong các bãi 
chôn lấp hoặc không được quản lý ở các 
thành phố, trong các con sông, đại dương 
và rừng2. Các thành phố phát triển nhanh 
ở Đông Á, Nam Á và Trung Quốc với hệ 
thống quản lý chất thải yếu kém là nguyên 
nhân gây ra khoảng 60% lượng rác thải 
nhựa rò rỉ3. Rác thải nhựa đại dương cũng 
khiến ngành du lịch, đánh bắt cá và vận tải 
biển trong khu vực Diễn đàn Hợp tác Kinh 
tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tiêu 
tốn 10.8 tỷ USD mỗi năm4.

Tình trạng thiếu các chính sách, công 
nghệ hiệu quả và năng lực để quản lý 
rác thải nhựa ở cấp địa phương dẫn đến 
những hệ quả ở phạm vi khu vực và toàn 
cầu. Cần có nhiều hành động hơn nữa 
để cải thiện quản lý rác thải nhựa trong 
khu vực ASEAN, tác động đến hành vi của 
người tiêu dùng và xây dựng một nền kinh 
tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị chất thải. 
Hoạt động xử lý rác thải nhựa cũng gây 
tác động đến đại dương và việc tạo cơ hội 
phát triển. Trong khuôn khổ Chương trình 
Nghị sự 2030 đòi hỏi phải có các phương 
pháp tiếp cận tổng hợp giữa các Mục tiêu 
Phát triển Bền vững (SDG), cụ thể là Mục 
tiêu 11 (thành phố bền vững), mục tiêu 12, 
(tiêu dùng và sản xuất bền vững) và 14 (tài 
nguyên nước) với các mục tiêu cụ thể về 
rác thải nhựa và ô nhiễm
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Báo cáo Hiện trạng
Cơ sở

• Rà soát chính sách và môi 
trường thể chế

• Đánh giá năng lực về quản 
lý chất thải của các thành 
phố

• Thể hiện dòng rác thải 
nhựa bằng công cụ PPC

Công cụ Lập bản đồ
Kỹ thuật số

• Đánh giá chất thải và rà 
soát dữ liệu môi trường 
hiện có

• Thiết kế hệ thống công cụ 
kỹ thuật số để quản lý và 
giám sát ô nhiễm nhựa

• Lập bản đồ các điểm nóng 
về nhựa trên biển ở các 
thành phố và lưu vực sông

• Đào tạo, sử dụng và áp 
dụng công cụ kỹ thuật số

Kế hoạch Hành động của 
Thành phố

• Xác định kế hoạch hành 
động và chiến lược đầu tư

• Xác định các lĩnh vực , cũng 
như các dự án ưu tiên trên 
hệ thống phân cấp quản lý 
chất thải

• Xây dựng năng lực cho 
thành phố để giải quyết 
vấn đề ô nhiễm nhựa trên 
biển

2.1  Khép kín Vòng lặp: Tăng cường đổi mới     
  để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa đại      
  dương ở các thành phố

Dự án “Khép kín Vòng lặp”: Tăng cường để 
Giải quyết vấn đề Ô nhiễm Nhựa trên biển 
ở các Thành phố, là 1 dự án được thực 
hiện bởi Ủy ban Kinh tế - Xã hội Khu vực 
Châu Á và Thái Bình Dương của Liên Hợp 
Quốc (ESCAP), với sự hỗ trợ của Chính phủ 
Nhật Bản, nhằm mục đích giảm tác động 
lên môi trường của các thành phố tại ASE-
AN bằng cách giải quyết vấn đề ô nhiễm 
rác thải nhựa đại dương. 

Phù hợp với Khuôn khổ Hành động của 
ASEAN về Rác thải Đại dương, Tầm nhìn 
Xanh của G20 Osaka và các chính sách và 
kế hoạch hành động quốc gia, dự án này 
hỗ trợ 4 thành phố trong khu vực ASEAN 
(Hình 1): Đà Nẵng, Việt Nam, Kuala Lum-
pur, Malaysia, Surabaya, Indonesia và Na-
khon Si Thammarat, Thái Lan (Hình 1). Các 
thành phố đang trong quá trình phát triển 
các kế hoạch hành động, tạo điều kiện tốt 
hơn trong quá trình quản lý rác thải nhựa 
và giảm lượng rác thải nhựa xả bỏ vào môi 
trường biển từ các nguồn thải trên đất liền.

Hình 1  Thành phố thí điểm thuộc Dự án “Khép kín Vòng lặp”

Dự án “Khép kín Vòng lặp” cũng giúp xây dựng năng lực và chuyên môn kỹ thuật để hỗ 
trợ chính quyền địa phương và các thành phố đối tác trong việc giám sát và mô tả một 
cách trực quan dòng rác thải nhựa, đồng thời xác định các điểm nóng về rác thải nhựa 
trong thành phố nhằm giúp cải thiện công tác quản lý. Ngoài ra, dự án cũng nâng cao 
nhận thức về rác thải đại dương và các giải pháp theo định hướng của của thành phố để 
quản lý chuỗi kinh tế tuần hoàn tốt hơn, thúc đẩy quá trình thay đổi hành vi giữa người 
tiêu dùng và ngành công nghiệp đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho công tác xây 
dựng chính sách. 

Ba giai đoạn để thực hiện quản lý rác thải nhựa                                                       
theo định hướng kinh tế tuần hoàn
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Nakhon Si Thammarat,
Thailand

Kuala Lumpur, Malaysia

Surabaya, Indonesia
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Thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm đô thị lớn nhất và 
là trung tâm kinh tế của miền Trung Việt 
Nam. Nằm trên bờ Biển Đông có cửa 
sông Hàn, Đà Nẵng có tổng diện tích đất 
là 1.285 km2. Đà Nẵng là thành phố cảng 
năng động nhất khu vực miền Trung Việt 
Nam với đường bờ biển dài khoảng 90km. 

Tổng dân số của thành phố Đà Nẵng vào 
năm 2019 là khoảng 1,14 triệu người, 
tăng khoảng 2,4% so với số liệu dân số 
năm 2018. Trong đó, tổng dân số thành 
thị chiếm khoảng 87,2% và 12,8% dân số 
còn lại thuộc một quận ngoại thành. Mật 
độ dân số trung bình tại Đà Nẵng là 1.165 
người/km2, thấp hơn so với TP. Hồ Chí 
Minh (4.363 người/km2) và Hà Nội (2.398 
người/km2). 

Trong thập kỷ qua, Đà Nẵng đã đạt được 
những bước tiến vượt bậc về phát triển 
kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP bình 
quân hàng năm ở mức 10%. Theo dự báo, 
tỷ trọng GDP của thành phố Đà Nẵng sẽ 
chiếm 2,8% GDP cả nước và mục tiêu GDP 
bình quân đầu người đạt 4.500 - 5000 USD 
vào cuối năm 20205.

Kinh tế Đà Nẵng trước đây phụ thuộc chủ 
yếu vào nghành công nghiệp và xây dựng. 
Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế của thành phố 
đã chuyển dần sang ngành thương mại và 
dịch vụ với mức tăng tỷ trọng là 56,17% 
trong năm 20186. Bởi vì có lợi thế về vị trí 
chiến lược, ưu đãi về kinh tế và lực lượng 
lao động ngày càng tăng, Đà Nẵng là đối 
tượng được nhiều dự án đầu tư nước ngoài 
trong những năm qua. Thành phố cũng 
đang kỳ vọng sẽ tiếp nhận đầu tư trong 
và ngoài nước vào 57 dự án trọng điểm 
vào năm 2025, bao gồm hạ tầng công ng-
hiệp,  công nghệ thông tin, giáo dục, du 
lịch - dịch vụ. 

Ngành du lịch đạt mức tăng trưởng đáng 
kể là 13,4% so với năm 2019 mặc dù bị tác 
động đáng kể bởi dịch bệnh COVID – 19 
trong năm 20207. Các hoạt động du lịch 
tập trung chủ yếu ở các quận Sơn Trà, Ngũ 
Hành Sơn và Thanh Khê, dọc theo lưu vực 
sông và bờ biển. Quận Hải Châu là khu vực 
trung tâm hành chính của thành phố. Các 
hoạt động công nghiệp được phát triển 
tập trung hơn ở quận Liên Chiểu và quận 
Cẩm Lệ. Huyện Hòa Vang là khu vực sản 
xuất nông nghiệp chính của thành phố. 
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8University of Leeds. n.d. ISWA Công cụ Tính toán Ô nhiễm Nhựa.  
https://plasticpollution.leeds.ac.uk/toolkits/calculator/

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này chú trọng 2 khía cạnh liên quan đến quản lý rác thải nhựa tại thành phố 
Đà Nẵng bao gồm: Hạ tầng và Quản trị

4.1  Công cụ Tính toán Ô nhiễm nhựa (PPC)

Công cụ Tính toán Ô nhiễm nhựa (PPC)8 là mô hình công nghệ chất thải quốc tế được 
phát triển bởi Hiệp hội Chất thải rắn Quốc tế (ISWA) và đại học Leeds. Công cụ PPC được 
áp dụng ở cấp quận, huyện. Công cụ áp dụng cách tiếp cận Phân tích dòng nguyên liệu 
(MFA) tổng thể để định lượng các nguồn phát sinh, bãi/hố rác và con đường ô nhiễm 
nhựa (Hình 2). Công cụ cũng có kết hợp các yếu tố khác để kiểm soát ô nhiễm nhựa, bao 
gồm thành phần rác thải, địa hình, điều kiện cơ sở hạ tầng, mức độ phát triển kinh tế xã 
hội, khí hậu và năng lực hệ thống quản lí của địa phương. PPC sử dụng mô hình độ cao 
kỹ thuật số và các thuật toán định tuyến dòng chảy để lập bản đồ di chuyển của dòng 
rác thải nhựa ra môi trường, bao gồm mô hình hóa dòng chảy bề mặt và các điểm xâm 
nhập.

Hình 2  Tổng quan phương pháp phân tích dòng nguyên liệu (MFA) được sử dụng  
  trong Công cụ Tính toán ô nhiễm nhựa (PPC)

• Đánh giá việc phát sinh, thu gom, tái 
chế, xử lý rác thải nhựa

• Sử dụng Công cụ Tính toán Ô nhiễm 
nhựa (PPC) của Đại học Leeds và 
ISWA để định lượng ô nhiễm nhựa 
của thành phố

Đánh giá Quản trịĐánh giá Hạ tầng

• Đánh giá các chính sách của thành 
phố và nhà nước có liên quan đến 
quản lí rác thải nhựa

• Đánh giá sự tham gia của các bên 
liên quan, tính bền vững tài chính 
và mức độ sẵn sàng về năng lực kỹ 
thuật số trong quản lý rác thải nhựa 
ở thành phố
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9Sở TN&MT, 2021. Báo cáo hiện trạng Môi Trường thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020.
10Ibid.
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Kết quả
5.1  Hiện trạng Quản lý Chất thải rắn Đô thị
Lượng phát sinh chất thải rắn đô thị tại thành phố Đà Nẵng ngày càng gia tăng cùng với 
sự tăng trưởng kinh tế. Trung bình lượng chất thải rắn đô thị (CTRĐT) tăng khoảng 15 – 
16% tính từ năm 2016 cho đến 20209. Từ năm 2019, chất thải rắn đô thị của thành phố 
mỗi ngày phát sinh trung bình khoảng 1.177 tấn, giảm khoảng 8% còn 1.087 tấn vào 
năm 2020 do tác động của dịch bệnh Covid 19. Theo dự báo ở điều kiện phát triển bình 
thường, đến năm 2030, thành phố sẽ phát sinh 1.794 tấn/ngày và đến năm 2045 khoảng 
2.450 tấn/ngày. Trong khi công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn được cải 
thiện và đạt được ở mức 95% trong vòng 5 năm qua, điều này thể hiện sự cải thiện vẫn 
chưa đủ để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa của thành phố.
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Hình 3 Khối lượng chất thải rắn phát sinh hằng năm tại Thành phố Đà Nẵng
Việc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt ở Đà Nẵng đã tăng lên trong những 
năm gần đây và bắt đầu giảm phát sinh vào năm 2020 bởi sự ảnh hưởng 
của dịch bệnh COVID-1910.
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Nguồn phát sinh rác thải nhựa (tấn/năm)

Nhà ở cho một gia đình
Văn phòng và các dịch vụ khác

Vận chuyển và kho bãi
Ăn, uống và lưu trú
Bán lẻ và bán buôn

Nhà ở cho nhiều gia đình
Rác chưa được thu gom

Rác thải được thu gom tận nơi không chính thức
Giáo dục

Chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội
Xả rác vệ sinh

Vệ sinh đường phố
Hành chính công

Chất thải bị vứt bỏ bất hợp pháp không được thu gom
Vận chuyển đến các địa điểm và người buôn bán rác thải

Giải trí

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

5.2 Quản lý chuỗi giá trị rác thải nhựa 

Tổng quan về đường đi của rác thải nhựa 
ở Đà Nẵng được tóm tắt trong Hình 4. Có 
thể thấy rằng 85.8% trong tổng số lượng 
rác thải nhựa phát sinh được chuyển đến 
bãi thải và sau đó sẽ được giữ lại tại đây, 
trong đó chỉ có 6,1% nhựa được phân loại 
để tái chế. Khoảng 8% rác thải nhựa phát 
sinh bị thất thoát ra môi trường. Điều này 
liên quan đến rác thải nhựa không thuộc 
quyền kiểm soát của bất kỳ cá nhân nào và 
do đó rất có khả năng sẽ gây ra thiệt hại 
cho môi trường và hệ sinh thái. 

Theo dự đoán, sẽ có 6,752 tấn rác thải nhựa 
mỗi năm, trong đó 5,043 tấn rác được giữ 
lại trên đất liền và 1,087 tấn rác xâm nhập 
vào trong môi trường biển và đại dương. 
Lượng rác thải nhựa không được quản lý 
dưới nước này tương đương với 1,3% tổng 
lượng rác thải và hàng triệu rác thải nhựa. 
Theo thời gian, nếu không có các hoạt 
động thu gom, số nhựa này sẽ phân hủy 
và phân rã thành vô số vi nhựa có thể gây 
ô nhiễm môi trường xung quanh. 20 tấn 
rác còn lại được đốt lộ thiên, tiếp tục quá 
trình ô nhiễm không khí đô thị. 

Hình 4  Đường đi của rác thải nhựa tại thành phố Đà Nẵng    
  1.3% lượng rác nhựa trở thành rác thải đại dương

5.3 Nguồn ô nhiễm nhựa chính

Đặc tính vật lý của rác thải nhựa và giá trị 
kinh tế là hai yếu tố quyết định việc phát 
thải, và được xem như một nhân tố qua 
trọng để xác định các biện pháp can thiệp 
hiệu quả nhất nhằm giảm ô nhiễm nhựa. 

Các nguồn ô nhiễm chính về rác nhựa tại 
thành phố Đà Nẵng bao gồm hoạt động 
tại khu vực dân cư, cụ thể như lượng rác 
hộ gia đình, tiếp theo đó là khu vực công 
sở, hành chính và tòa nhà dịch vụ (Hình 5).

Hình 5  Khối lượng rác thải nhựa phát sinh theo hoạt động chi tiết   
  Hoạt động khu vực dân cư là nguồn chính cho sự phát sinh chất thải tại   
  thành phố Đà Nẵng
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Khối lượng rác thải nhựa phát sinh (tấn/năm)

Nhà ở cho một gia đình

Văn phòng và các dịch vụ khác

Vận chuyển và kho bãi

Ăn, uống và lưu trú

Bán lẻ và bán buôn

Nhà ở cho nhiều gia đình

Rác chưa được thu gom

Rác thải được thu gom tận nơi không chính thức

Giáo dục

Chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội

Xả rác vệ sinh

Vệ sinh đường phố

Hành chính công

Chất thải bị vứt bỏ bất hợp pháp không được thu gom

Vận chuyển đến các địa điểm và người buôn bán rác
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Túi nilon
Màng chất dẻo khác
Chai đựng đồ uống

Các loại chai nhựa khác
Chậu, khay và bồn
Xốp nhựa

Dịch vụ ăn uống dùng một lần
Tàn thuốc lá
Sản phẩm vệ sinh

Nhựa đặc nhỏ khác
Nhựa đặc lớn khác

Nghiên cứu cũng khảo sát riêng rác thải nhựa phát sinh do dịch bệnh Covid 19. Tuy 
nhiên, kết quả cho thấy danh mục này bao gồm thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) này chỉ 
chiếm 0,16% chất thải rắn sinh hoạt được lấy mẫu, hoặc 0,86% rác thải nhựa được lấy 
mẫu. 

Túi ni lông chiếm ưu thế trong khối lượng rác thải nhựa phát sinh với tỷ lệ 48,1%. Ngoài 
túi ni lông, các loại màng chất dẻo khác cũng chiếm tỷ lệ tương đối cao với 18%. Do đó, 
phần lớn rác thải nhựa bao gồm màng chất dẻo thường có giá trị thấp và dễ bị rò rỉ và 
trở thành rác thải nhựa đại dương. Trong khi đó, các sản phẩm nhựa có giá trị cao hơn 
và thường được tái chế chiếm tỉ lệ rò rỉ nhỏ hơn rất nhiều.

Hình 6  Thành phần của các sản phẩm rác thải nhựa     
  Túi ni lông và màng nhựa dẻo chiếm phần lớn rác thải nhựa tại Đà Nẵng

Việc ưa chuộng sử dụng túi ni lông khiến sản phẩm này chiếm ưu thế trong thành phần 
rác thải nhựa. Đặc biệt, rác thải từ hoạt động thương mại chiếm một lượng lớn trong 
dòng rác thải nhựa. Loại rác thải này bao gồm túi nilon, màng chất dẻo khác và nhựa sử 
dụng một lần cho thực phẩm. Ngoài ra, các thành phần rác thải nhựa sinh hoạt bao gồm 
cả túi nilon và nhựa khác cũng chiếm ưu thế, trong đó các loại khác như chai nhựa khác 
(ví dụ như chai dung dịch tẩy rửa) và các sản phẩm vệ sinh (Hình 7).

Hình 7  Thành phần rác thải nhựa theo hoạt động chi tiết    
  Các hoạt động dân cư phát sinh ra đa dạng các loại phế phẩm nhựa. Đối với  
  hầu hết các hoạt động, túi nhựa chiếm gần một nửa tổng lượng rác nhựa  
  phát sinh
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5.4 Con đường gây ô nhiễm nhựa chính

Con đường phát thải nhựa ra môi trường 
tại Đà Nẵng được thể hiện trong Hình 8. 
Có thể thấy, vứt rác bừa bãi là nguồn phát 
thải lớn nhất khiến nhựa bị rò rỉ ra môi 
trường với khoảng 3.156 tấn rác thải nhựa 
mỗi năm. Con số này tương đương với 
khoảng mỗi người thải ra khoảng 7 gram 
rác thải nhựa mỗi ngày hoặc 1 chai nhựa 
mỗi người mỗi ngày. Thành phố cần nỗ lực 
để giải quyết vấn đề về thói quen cá nhân 

và cơ sở hạ tầng liên quan đến việc xả rá 
vứt rác bừa bãi. Rác thải không được thu 
gom là con đường phát thải lớn thứ hai ở 
Đà Nẵng, thải ra 1.568 tấn rác thải nhựa 
mỗi năm mặc dù Đà Nẵng đã có dịch vụ 
thu gom tỉ lệ thu gom >99% ở các quận 
Thanh Khê, Hải Châu và Sơn Trà và 95% tại 
các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ và Ngũ Hành 
Sơn và 90% tại huyện Hòa Vang. 

Nguồn phát sinh rác thải nhựa (tấn/năm)

Vứt rác bừa bãi

Rác thải không được thu gom
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Khu vực phi chính thức (chuỗi giá trị)

Thải bỏ

Trạm trung chuyển (rác còn lại)

Vận chuyển thứ cấp

Vận chuyển sơ cấp (luồng rác còn lại)
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Hình 8  Con đường phát thải chính ra môi trường gây ô nhiễm nhựa    
  Xả rác bừa bãi và không được thu gom là con đường chính phát thải nhựa ra  
  môi trường

“Rác nhựa nhẹ bay theo gió” và “thất thoát trong khi chờ thu gom (dòng rác còn lại)” là 
nguồn phát thải lớn thứ hai đóng góp vào thất thoát rác nhựa ra môi trường với khối 
lượng theo thứ tự khoảng 951 và 769 tấn mỗi năm. Nguyên nhân một phần là do các 
thùng thu gom bị hư hỏng, gãy, tràn ra ngoài, và công tác quản lý kém ở một số quận 
góp phần làm cho nguồn này trở nên quan trọng.

5.5  Thành phần rác thải nhựa phát thải ra                 
  môi trường

Rác thải nhựa thất thoát ra môi trường vẫn chủ yếu là túi ni lông, chiếm tỷ lệ 56,9% tổng 
lượng nhựa thải ra, tiếp theo là chất liệu màng chất dẻo (18%) và chai nhựa (7,5%) lần 
lượt là các sản phẩm có mức phát thải cao thứ hai và thứ ba (Hình 9). Đáng chú ý, túi 
nilon và màng chất dẻo có sự biến động theo thời gian do tính chất nhẹ, khả năng dịch 
chuyển mạnh theo gió và dòng chảy bề mặt rất lớn.

Hình 9  Thành phần sản phẩm nhựa phát thải ra môi trường hằng năm  
  Sản phầm nhựa có đặc tính nhẹ và giá thành rẻ chiếm ưu thế trên tổng lượng  
  nhựa ô nhiễm trong môi trường
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5.6  Phân bổ phát thải ô nhiễm nhựa theo các  
  Quận trong thành phố

Hình 10 cho thấy tổng lượng nhựa phát 
thải ra môi trường tính bằng đơn vị tấn 
mỗi năm ở mỗi quận. Quận Hải Châu, 
Cẩm Lệ và Liên Chiểu có lượng phát thải 
nhựa cao nhất, ước tính lần lượt là 1.152 
tấn/năm và 1.122 tấn/năm và 1.113 tấn/
năm. Quận Hải Châu là một điểm nóng về 
ô nhiễm nhựa phần lớn do dân cư đông 
đúc và đây cũng là đầu mối của các hoạt 
động thương mại, dẫn đến gia tăng tình 
trạng xả rác. Ngoài ra, quận Liên Chiểu và 
Cẩm Lệ có sự tương đồng về mật độ dân 

số cao, tỉ lệ thu gom đạt dưới 100% và tồn 
tại yếu kém trong quản lý cơ sở hạ tầng. 
Sơn Trà, Hòa Vang và Ngũ Hành Sơn được 
tính toán là ba quận có lượng phát thải 
nhựa thấp nhất. Đối với Quận Sơn Trà và 
Thanh Khê, lượng phát sinh nhựa thấp bởi 
vì có hệ thống quản lý chất thải vận hành 
tốt. Tại huyện Hòa Vang, lượng phát thải 
nhựa thấp chủ yếu là do dân cư thưa thớt 
mặc dù phần lớn chất thải này phát sinh 
qua hoạt động xả rác không đúng nơi quy 
định. 

Hình 10 Lượng nhựa phát thải ra môi trường tính bằng tấn mỗi năm theo quận 
  Quận Hải Châu, Cẩm Lệ và Liên Chiểu có tỉ lệ phát thải nhựa cao nhất
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Đánh giá về chính sách 
quản lý rác thải nhựa tại 
Thành phố Đà Nẵng
Đánh giá thứ hai đã xem xét bốn khía cạnh của quản lý rác thải nhựa và hoạch định chính 
sách ở Thành phố Đà Nẵng:

• Tính chủ động về chính sách và thể chế hợp lý   
Hiện đã có các chính sách, khung pháp lý và cơ chế thực thi đầy đủ của 
quốc gia và địa phương để giải quyết ô nhiễm nhựa ở Thành phố Đà Nẵng 
không?

• Sự tham gia của tất cả các bên liên quan
Các bên liên quan tại địa phương tham gia vào chuỗi giá trị rác thải nhựa 
ở Thành phố Đà Nẵng như thế nào, và họ được đưa vào đánh giá và thực 
hiện hoạch định chính sách ở mức độ nào?

• Bền vững về tài chính
Nguồn lực trong các dịch vụ về quản lý chất thải của thành phố có được 
cung cấp đầy đủ, bao gồm đảm bảo thu hồi chi phí và lập kế hoạch tài 
chính dài hạn không?

• Mức độ sẵn sàng trong việc áp dụng công cụ kỹ thuật số
Thành phố Đà Nẵng đang áp dụng các công nghệ kỹ thuật số mới như thế 
nào để tăng cường quản lý chất thải và sự tham gia của người dân?

6.1 Thể chế về quản lý rác thải nhựa

Ở cấp quốc gia Bộ Tài Nguyên Môi trường là cơ quan đầu mối về quản lý chất thải theo 
Nghị định 09/NQ-CP năm 2019 thống nhất hệ thống quản lý chất thải rắn. Ngoài ra, một 
số các bộ ngành có liên quan tham gia quản lý chất thải rắn liên quan tới lĩnh vực của 
ngành, bao gồm:

• Bộ Xây dựng
• Bộ Công thương
• Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
• Bộ Y tế
• Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
• Bộ Kế hoạch và Đầu tư
• Bộ Tài chính. 

Tại Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị đầu mối quản lý chất thải rắn, kết hợp 
cùng các Sở ban ngành chính có liên quan theo chức năng và nhiệm vụ như Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. Các đơn vị đoàn thể cũng tham gia mạnh mẽ vào hoạt động tuyêm truyền, 
nâng cao nhận thức về quản lý chất thải rắn, bao gồm Đoàn thành niên, Hội Phụ nữ, Hội 
Cựu chiến binh, Hội Nông dân. Công ty Môi trường và Đô thị (URENCO) là doanh nghiệp 
nhà nước cung cấp dịch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn của thành phố.
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Ngoài khối ban ngành chính thống, quản lý rác thải nhựa tại Đà Nẵng còn có sự tham gia 
của các khối phi chính thức, khối tư nhân, các tổ chức phi chính phủ trong nước và các 
tổ chức quốc tế như bảng dưới đây:

Khối phi chính 
thức

Các đội thu gom rác thải độc lập, người nhặt rác, vựa 
đồng nát và cơ sở thu gom phế liệu quy mô nhỏ

Khối tư nhân Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam), Coca-Cola, 
Coin for Change, Công ty CP Nhựa Đà Nẵng, Evergreen Labs

Các tổ chức phi 
chính phủ (NGOs)

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), Trung tâm Nghiên cứu Môi 
trường và Cộng đồng (CECR), Trung tâm Tư vấn Phát triển Bền 
vững (C4SD), Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương – Liên minh 
Không rác thải Việt Nam, Tổ chức Greenhub, GreenViet

Tổ chức cộng 
đồng

Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ Nữ

Các tổ chức quốc 
tế

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Tổ chức  Quốc 
tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), Cơ quan Phát triển Quốc 
tế Hoa Kỳ (USAID), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản ( JICA), 
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Viện Nghiên 
cứu Phát triển (IRD)

Doanh nghiệp về 
rác thải

Công ty Môi trường và Đô thị (URENCO)

6.2 Chính sách và Luật pháp Quốc gia

Với sự gia tăng ô nhiễm rác thải nhựa, chính phủ Việt Nam trong những năm vừa qua đã 
bắt đầu ban hành và thực hiện các chính sách quy định nhằm kiểm soát ô nhiễm rác thải 
nhựa. Kế hoạch Hành động quốc gia về quản lý Rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 
được Thủ tướng Chính phủ phê tại Quyết định 1746/QĐ-TTg năm 2019 nhằm thực hiện 
hiệu quả các sáng kiến và cam kết quốc tế của Việt Nam trong việc giải quyết ô nhiễm 
rác thải nhựa các mục tiêu theo Bảng dưới đây.Các bên liên quan chính tham gia vào quản 

lý rác thải nhựa tại Đà Nẵng
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Các mục tiêu chính của kế hoạch Hành động quốc gia về  
Quản lý Rác thải Nhựa đại dương đến năm 2030

Mục tiêu Đến năm 2025 Đến năm 2030
Giảm rác thải nhựa trên biển 50% 75%
Thu gom ngư cụ khai thác thủy sản bị mất 
hoặc bị vứt bỏ,

50% 100%

Ngăn chặn các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh 
doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du 
lịch khác ven biển sử dụng sản phẩm nhựa 
dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy

80% 100%

Phấn đấu đạt mục tiêu các khu bảo tồn biển 
không còn rác thải nhựa

80% 100%

Thực hiện việc quan trắc hằng năm và định 
kỳ 5 năm một lần đánh giá hiện trạng rác 
thải nhựa đại dương tại một số cửa sông 
thuộc các lưu vực sông chính 

5 lưu vực sông 
chính ở 12 huyện 
đảo

11 lưu vực sông 
chính và ở 12 
huyện đảo

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg vào tháng 8 năm 
2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa nhằm 
giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và ưu tiên lựa chọn các sản phẩm 
thân thiện với môi trường.

Các chính sách khác liên quan tới quản lý chất thải rắn bao gồm rác thải nhựa bao gồm:
Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2050 

• Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn năm 2020 
• Luật Bảo vệ Môi trường 2020 
• Chiến lược Quốc gia về Bảo vệ Môi trường đến năm 2010, tầm nhìn năm 2020 
• Luật Tài nguyên nước (2012)
•  Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự Phát 

triển Bền vững (2017).

Đà Nẵng hiện chưa có chính sách riêng về quản lý rác thải nhựa mà mới chỉ có một số 
chương trình/kế hoạch liên quan tại địa phương bao gồm: 

• Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành 
phố Đà nẵng đến năm 2025

• Quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
• Đề án Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030 
• Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 

Một số kế hoạch đã được thực thi tại các cấp quyện, huyện. Tại quận Thanh Khê, dự án 
“Đô thị giảm nhựa tại TP Đà Nẵng” đã cùng Sở Tài nguyên và Môi Trường thành phố xây 
dựng, ban hành và bắt đầu triển khai kế hoạch hành động về Quản lý rác thải nhựa trên 
địa bàn QuậnThanh Khê đến năm 2025. 
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Các mục tiêu quản lý chất thải của thành phố Đà Nẵng

 Đến năm 
2020

Đến năm 
2025 Đến năm 2030 Đến năm 

2050
Quy hoạch xử 
lý chất thải rắn 
thành phố Đà 
Nẵng đến năm 
2030, tầm nhìn 
đến năm 2050  

 100% chất thải sinh 
hoạt được thu gom 
và xử lý
90% chất thải được 
tái sử dụng, tái chế 
và làm phân hữu cơ
100% rác thải được 
phân loại tại nguồn

95% chất thải 
được tái sử 
dụng, tái chế 
và làm phân 
hữu cơ
 

Kế hoạch triển 
khai phân loại 
chất thải rắn 
sinh hoạt tại 
nguồn trên địa 
bàn thành phố 
Đà Nẵng

12% chất thải 
được tái sử 
dụng và tái 
chế 

15% chất thải 
được tái sử 
dụng và tái 
chế

  

Đề án Xây 
dựng Đà Nẵng 
- Thành phố 
môi trường 

15% chất thải 
được tái chế 

   

Quy hoạch 
tổng thể phát 
triển kinh tế - 
xã hội thành 
phố Đà Nẵng, 
tầm nhìn đến 
năm 2030

95% -98% chất 
thải được thu 
gom
70% chất thải 
được tái chế

100% chất thải 
được thu gom

  

6.3  Tính bền vững về tài chính

Tổng thu ngân sách của thành phố Đà Nẵng hàng năm tăng ổn định cùng với sự tăng 
trưởng của kinh tế địa phương. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2019 là 26.7 tỷ 
đồng (1.16 tỷ USD). Trong tổng chi hoạt động 9,9 nghìn tỷ đồng (431 triệu đô la Mỹ), Đà 
Nẵng đã chi 358 tỷ đồng (15,6 triệu đô la Mỹ) cho bảo vệ môi trường và 85 tỷ đồng cho 
Khoa học và Công nghệ trong năm 2019 (3,69 triệu đô la Mỹ).

Kinh phí hoạt động của công ty URENCO từ nguồn thu phí các hộ dân và doanh nghiệp 
dựa trên đơn giá do UBND thành phố định giá dựa trên tổng lượng rác thu gom được.

Hình 11 Khoản chi tiêu cho hoạt động quản lý chất thải rắn tại thành phố   
  Đà Nẵng năm 2019         
  Bảo vệ môi trường và Khoa học và Công nghệ chỉ chiếm 5% tổng ngân sách  
  chi tiêu của Thành phố Đà Nẵng
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6.4 Mức độ sẵn sàng về áp dụng công nghệ     
       số

Công nghệ đóng vai trò ngày càng quan 
trọng trong việc tối ưu hóa hoạt động 
quản lý chất thải cũng như phát hiện rò 
rỉ rác thải ra môi trường. Đà Nẵng là một 
trong những thành phố đầu tiên bắt đầu 
xây dựng đô thị thông minh theo Đề án 
Phát triển Đô thị Thông minh Bền vững 
Việt Nam giai đoạn 2018-2025. Đề án Quy 
hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 
2030 cũng đưa ra mục tiêu Thành phố Đà 
Nẵng trở thành đô thị thông minh. Nhiều 
các chương trình dự án về xây dựng đô 
thị thông minh dựa trên công nghệ số 
của thành phố được triển khai nhằm giảm 
thiểu thủ tục và nâng cao hiệu quả các 
dịch vụ công. Chương trình chính quyền 
điện tử nhằm nâng cao hiệu quả cho 21 
dịch vụ công như hệ thống quản lý xe buýt 
với thiết bị giám sát hành trình, trung tâm 
quản lý và điều hành tín hiệu giao thông 
và phương tiện công cộng, hệ thống quan 
trắc, cảnh báo sớm môi trường nước, 
phần mềm quản lý trường học, quản lý 
bệnh viện, dữ liệu vệ sinh và an toàn thực 
phẩm. Thành phố cũng đã triển khai giai 
đầu xây dựng Khu Công nghệ Thông tin 
314 ha được coi là “Thung lũng Silicon” của 
Việt Nam với tổng kinh phí đầu tư lên tới 
278 triệu đô la Mỹ.

Việc xây dựng hệ thống công nghệ số 
hiện tại của Đà Nẵng cho thấy năng lực và 
phạm vi hoạt động của lĩnh vực công nghệ 
cao trong việc đưa ra các giải pháp về kỹ 
thuật số nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm 
nhựa. Sự đổi mới trong lĩnh vực quản lý 
mở ra cơ hội lớn trong việc ngăn ngừa, 
giảm thiểu hoặc thậm chí loại bỏ rác thải 
nhựa từ một số các nguồn cụ thể nhằm 
thúc đẩy thu hồi tài nguyên và đạt được 
tiêu chuẩn cao về xử lý, thải bỏ và giảm 
ô nhiễm môi trường đáng kể. Đồng thời 
công nghệ số cũng là công cụ giúp thúc 
đẩy sự tương tác, nâng cao nhận thức 
và sự tham gia của các bên liên quan; áp 
dụng các nguyên tắc “người gây ô nhiễm 
trả tiền” và “tăng cường trách nhiệm của 
nhà sản xuất”; mục đích là thúc đẩy sự 
tham gia của người dân để quá trình phát 
triển chính sách trở nên bao quát hơn; và 
để giảm tính chất nguy hiểm và rủi ro về 
sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.
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Kết luận và kiến nghị
Chương 2 đến Chương 6 cung cấp các 
bằng chứng để hỗ trợ xây dựng kế hoạch 
hành động cấp thành phố. Kết quả định 
lượng trong phần 2 - 5 cung cấp thông 
tin chi tiết về mức độ ô nhiễm nhựa xảy 
ra ở thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, 
thông tin chi tiết về các sản phẩm, nguồn 
và nguyên nhân quan trọng nhất của ô 
nhiễm nhựa cũng được cung cấp. Đây 
cũng là những ưu tiên chính sách cho kế 
hoạch hành động của thành phố. Phần 6 
cung cấp bối cảnh xung quanh ô nhiễm 
nhựa, các khung chính sách hiện nay, vai 
trò của các bên liên quan và năng lực 
tổng thể để giải quyết các khía cạnh của ô 
nhiễm nhựa.

Các cơ sở dữ liệu đã được sử dụng để phát 
triển một danh mục các khuyến nghị về 
chính sách được trình bày tại phần tóm 
tắt. Đây không phải là các khuyến nghị 
cuối cùng nhưng cung cấp cơ sở rộng hơn 
để tham khảo ý kiến   của các bên liên quan 
chính trong việc xây dựng kế hoạch hành 
động cuối cùng của thành phố.

Loại bỏ ô nhiễm nhựa là mục tiêu chung 
của các khuôn khổ quốc tế, điển hình như 
Tầm nhìn Đại dương Xanh Osaka, Khung 
hành động ASEAN về rác thải biển và các 
khuôn khổ chính sách rộng hơn, chẳng 
hạn như các Mục tiêu Phát triển Bền vững. 
Tuy nhiên, việc đạt được mục tiêu toàn cầu 
này sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu mỗi 
thành phố thực hiện hành động có mục 
tiêu phù hợp dựa trên bằng chứng cụ thể. 
Hy vọng rằng báo cáo này sẽ hỗ trợ các 
bên liên quan thực hiện hành động ở cấp 
thành phố hướng đến đạt được các mục 
tiêu chung này.
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Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý

Ấn phẩm này có thể được sao chép toàn bộ hoặc một phần cho mục đích giáo 
dục hoặc phi lợi nhuận mà không cần có sự cho phép đặc biệt của chủ sở hữu bản 
quyền, với điều kiện là đính kèm nguồn. Văn phòng Xuất bản ESCAP sẽ đánh giá 
cao việc nhận được bản sao của bất kỳ ấn phẩm nào sử dụng ấn phẩm này làm 
nguồn.

Không được sử dụng ấn phẩm trong hoạt động mua bán hay phục vụ cho bất kỳ 
mục đích thương mai khác mà không có sự cho phép trước của chủ sở hữu. Đơn 
xin phép gồm có tuyên bố về mục đích và mức độ sao chép tài liệu, và phải được 
gửi tới Ban Thư ký Hội đồng Xuất bản, Liên hợp quốc, New York. Việc đề cập đến 
tên công ty và các sản phẩm thương mại không có nghĩa là đã được Liên hợp quốc 
chứng thực.

Các chỉ định được thực hiện và việc trình bày tài liệu trong Tài liệu không ngụ ý thể 
hiện bất kỳ ý kiến   nào từ phía Ban Thư ký Liên hợp quốc liên quan đến tình trạng 
pháp lý của bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ, thành phố hoặc khu vực nào hoặc của 
chính quyền, hoặc liên quan đến việc phân định ranh giới hoặc ranh giới. 

Liên hệ với chúng tôi
Hãy kết nối với chúng tôi qua các kênh dưới đây:

www.unescap.org 

facebook.com/unescap 

twitter.com/unescap|@unescap

instagram.com/unitednationsescap|@unitednationsescap

youtube.com/unescap

linkedin.com/company/united-nations-escap

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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