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Lời tựa 
 
Giao thức đánh giá tuần hoàn (CAP) ra đời trong một nỗ lực để xác định khái niệm về nền kinh tế tuần hoàn trong 
các thành phố và cộng đồng của chúng tôi. Trong khi ô nhiễm nhựa tiếp tục được thảo luận ở cấp cao nhất của 
chính phủ và các tổ chức, thành phố và cộng đồng toàn cầu là tiền tuyến. CAP được tiến hành khi được yêu cầu, 
trong trường hợp Thành phố tham gia vào quá trình này. Kiến thức và chuyên môn ở địa phương là nền tảng của 
thông tin mà cộng đồng sử dụng, dữ liệu bổ sung được thu thập với sự hợp tác của các cộng tác viên CAP. Đối 
tác và nhóm xây dựng năng lực thông qua các phương pháp học tập cùng nhau. Thu thập dữ liệu mở là một 
phần quan trọng của quá trình; dữ liệu còn thiếu góp phần vào bộ dữ liệu mở toàn cầu. Các xu hướng trên khắp 
các thành phố, quốc gia và khu vực có thể làm sáng tỏ các câu chuyện toàn cầu. 
 
Dữ liệu là sức mạnh đối với cộng đồng và những cá nhân dám nghĩ dám làm, những người được thừa nhận về 
vai trò của họ trong quản lý tài liệu thông qua CAP nhưng thường bị gạt ra bên lề xã hội. Dữ liệu CAP có thể thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế thông qua các cơ hội kinh doanh và các can thiệp tiếp theo. Vấn đề ô nhiễm nhựa không 
phải dành cho người ngoài giải quyết, mà để các cộng đồng giải quyết bằng cách hợp tác thu thập dữ liệu nhằm 
dẫn dắt chính họ thông qua thiết kế thích ứng với bối cảnh của nền kinh tế tuần hoàn theo mong muốn của riêng 
họ. Cộng đồng được trao quyền bởi Dữ liệu CAP địa phương và toàn cầu để thông báo quyết định về những gì 
đang hoạt động, hoặc ở đâu và làm thế nào để can thiệp nhằm tăng tính tuần hoàn. Các cộng đồng tham gia 
CAP có thể xác định rõ hơn nhu cầu nguồn lực và tham gia trao đổi kiến thức. 
 
Urban Ocean, một quan hệ đối tác của Tổ chức Sáng kiến Tuần hoàn, Mạng lưới thành phố có khả năng chống 
chịu và Bảo tồn Đại dương, làm việc với Lãnh đạo thành phố đưa ra những ý tưởng, các đối tác và nguồn lực để 
giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý hữu hình cụ thể, bao gồm các ưu tiên chính như sức khỏe công cộng 
và phát triển kinh tế. Một bước quan trọng Trong quá trình Đại dương Đô thị là Đánh giá lỗ hỗng, trong đó vạch ra 
những thách thức, rủi ro và tính dễ bị tổn thương trong các hệ thống quản lý vật liệu và giúp phát triển một bức 
tranhtích hợp, thống nhất về các nguyên vật liệu và nền kinh tế tuần hoàn có liên quan đến những thách thức và 
cơ hội mà mỗi thành phố phải đối mặt. CAP, được phát triển bởi Phòng thí nghiệm Tin học Tuần hoàn (CIL) của 
chúng tôi tại Đại học Georgia, được chọn là công cụ lý tưởng để triển khai như một phần của Đánh giá lỗ hỗng đô 
thị đại dương. 
 
Bản chất liên kết của các hệ thống đô thị phức hợp và giá trị của nền kinh tế tuần hoàn trong việc xây dựng các 
thành phố có khả năng chống chịu đã được thể hiện rõ ràng khi đại dịch COVID-19 bắt đầu ngay sau khi ra mắt 
nhóm Đại dương Đô thị đầu tiên. Như là một nhóm, chúng tôi ngay lập tức chuyển sang làm việc toàn cầu trực 
tuyến, thậm chí cộng tác sâu hơn với các đối tác triển khai ở địa phương, tiến hành tất cả các công việc thực địa 
với đào tạo ảo. Điều này cho phép phân lớp quyền sở hữu dữ liệu ở cấp địa phương và cuối cùng là một mạng 
lưới cộng tác viên và người ủng hộ mạnh mẽ trên khắp các thành phố học tập để thúc đẩy việc ra quyết định một 
cách khoa học. Các đối tác triển khai địa phương sau đó đã tiếp tục làm việc với Nhóm Urban Ocean thông qua 
các hội thảo với các bên liên quan và trong giai đoạn đề xuất, với tư cách là người ủng hộ khoa học và Những 
người đóng góp chính tại thành phố của họ. 
 
Urban Ocean cùng các đối tác cung cấp một nền tảng kết nối lý tưởng để hỗ trợ các thành phố chống chịu. Dữ 
liệu CAP có thể giúp hướng dẫn các biện pháp can thiệp, tạo đường cơ sở để đo sự thành công và cung cấp dữ 
liệu thiết yếu tận tay cộng đồng địa phương để thúc đẩy sự thay đổi. Chúng tôi tin rằng các giải pháp manh mún 
không dựa trên ngữ cảnh là không đủ để tạo ra một sự thay đổi mang tính hệ thống. Các cộng đồng cần phải 
tham gia, không chỉ với tư cách là các bên liên quan, mà còn là những người tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ.  
 

— Jambeck Research Group, Circularity Informatics Lab, University of Georgia 
Dr. Jenna Jambeck, Dr. Amy Brooks, Taylor Maddalene, Jenni Mathis, Kathryn Youngblood   
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1 | Tóm tắt Dự án 
 
 
 
 
 

Tóm tắt Dự án 
Được phát triển bởi Phòng thí nghiệm Tin học tuần hoàn tại Đại học Georgia (UGA), Giao thức Đánh giá 
Tính Tuần hoàn (CAP) là một giao thức đánh giá được tiêu chuẩn hóa để cung cấp thông tin cho những người 
ra quyết định thông qua việc thu thập dữ liệu cấp cộng đồng về việc sử dụng và quản lý nhựa. Dựa trên các 
khái niệm về dòng nguyên liệu và tư duy hệ thống, CAP sử dụng mô hình vận chuyển (Hub-and-Spoke) để mô 
tả tổng thể cách thức nhựa tiêu dùng được đưa vào một cộng đồng, tiêu thụ và thải ra thông qua hệ thống 
quản lý chất thải hoặc rò rỉ ra môi trường. Mô hình bên dưới bao gồm bảy nan hoa: đầu vào, cộng đồng, thiết 
kế chất liệu và sản phẩm, tiêu dùng, thu thập, kết thúc chu kỳ và rò rỉ. Ở trung tâm, hệ thống được thúc đẩy bởi 
chính sách, kinh tế và quản trị với những người có ảnh hưởng chính bao gồm các tổ chức phi Chính phủ, 
ngành công nghiệp và Chính phủ.  

Xem thêm về trùng 

trùng 

 

volume_up. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2020, một nhóm từ Tổ chức Sáng kiến Phát triển Khu vực và Quản lý Môi 
trường (IRDEM) tại Đại học Diponegoro, với sự hướng dẫn và hỗ trợ từ Phòng thí nghiệm Tin học tuần 
hoàn, đã tiến hành thực địa tại thành phố Semarang, Indonesia. CAP được tiến hành với sự hỗ trợ từ chính 
quyền địa phương của thành phố, Chánh văn phòng Khả năng chống chịu (một cố vấn cấp cao của thành 
phố chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều phối và phát triển chiến lược và chính sách về khả năng chống chịu 
của thành phố) và nhóm Đô thị Đại dương lớn hơn. Công việc thực địa bao gồm đánh giá sản phẩm và bao 
bì tại các cửa hàng trên toàn thành phố; phỏng vấn các bên liên quan chính với Chính phủ, ngành công 
nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận; tổng hợp đặc điểm loại vật liệu cho các mặt hàng nhựa tiêu dùng; 

RÒ RỈ ĐẦU VÀO 

KẾT THÚC 
CHU KỲ 

CỘNG ĐỒNG 

THU GOM THIẾT KẾ 
SẢN PHẨM 

SỬ DỤNG 

 
CÁC NHÂN TỐ 
ẢNH HƯỞNG 
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phân tích chi phí của các sản phẩm có thể tái sử dụng và các lựa chọn thay thế cho nhựa có sẵn trong 
thành phố; đánh giá trực quan về ô nhiễm từ tái chế; Nhận diện thùng chứa chất thải công cộng và thùng 
thu rác tái chế; và phân nhóm xả thải theo ba loại hình dân cư. Các kết quả chính từ mỗi bài phát biểu được 
tóm tắt trong bảng dưới đây. 

Chương trình Đô thị Đại dương (Urban Ocean Program) 
 

Đô thị Đại dương (Urban Ocean) là mối quan hệ đối tác ba bên giữa Tổ chức Sáng kiến Tuần hoàn (The 
Circulate Initiative- TCI), Bảo tồn Đại dương (Ocean Conservancy- OC) và Mạng lưới Thành phố có Khả 
năng chống chịu (Resilient Cities Network- R-Cities) làm việc với các nhà lãnh đạo thành phố để mang lại 
những ý tưởng, đối tác và nguồn lực mới để cùng nhau giải quyết các vấn đề liên quan về quản lý chất thải. 
Điều này nhằm mục đích trình diễn các hành động cải thiện quản lý chất thải và rác tái chế có thể cung cấp 
các giải pháp tổng thể, linh hoạt và bền vững như thế nào để không chỉ giảm ô nhiễm nhựa đại dương mà 
còn giải quyết các ưu tiên chính của thành phố như: cải thiện sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy đổi mới, hỗ trợ 
phát triển kinh tế và gia tăng việc làm, giảm phát thải khí nhà kính thông qua chương trình xây dựng năng 
lực và tăng tốc cho các thành phố. 

 
Cần Thơ là một trong sáu thành phố thuộc nhóm tiên phong thực hiện chương trình Đô thị Đại dương. CAP 
tại Cần Thơ cùng với Công cụ Đánh giá Cơ hội tiềm năng sẽ đại diện cho Giai đoạn 2 của Dự án Sáng kiến 
Đô thị Đại dương, bao gồm Đánh giá Lỗ hỗng toàn diện liên kết với những thách thức, rủi ro và sự dễ bị tổn 
thương trong hệ thống quản lý chất thải quan trọng của thành phố. Dữ liệu thu thập được từ CAP tại Cần 
Thơ sẽ đóng góp cho ba hội thảo, nơi các bên liên quan sẽ thảo luận về các phát hiện và xây dựng (các) đề 
xuất về biện pháp can thiệp, từ đó xem xét và nhận hỗ trợ tại Hội nghị cấp cao về Thúc đẩy. Tiến trình 
chương trình được minh họa như sau: 

 
 

Diễn đàn chuẩn bị  Đánh giá lổ hỗng Thiết kế dự án Hội nghị tăng tốc 
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Giới thiệu đối tác: 
 

Bảo tồn Đại dương (Ocean Conservancy- OC) đang nỗ lực bảo vệ đại dương khỏi những thách thức 
toàn cầu lớn nhất hiện nay. Cùng với các đối tác, chúng tôi tạo ra các giải pháp dựa trên khoa học để 
xây dựng một đại dương lành mạnh, môi trường an toàn cho động vật hoang dã và đời sống của 
những cộng đồng sinh sống dựa vào đó. Kể từ khi thành lập Tổ chức Làm sạch Bờ biển Quốc tế 
(International Coastal Cleanup) vào năm 1987, Bảo tồn Đại dương đã huy động hàng triệu người để 
làm sạch rác trên các bãi biển và đường thủy trên khắp thế giới, song song với việc đi tiên phong trong 
các giải pháp ngược dòng cho cuộc khủng hoảng nhựa đại dương đang ngày càng trầm trọng. Bảo tồn 
Đại dương đầu tư vào các nghiên cứu khoa học tiên tiến, triển khai các dự án thực tế và phối hợp với 
các nhà bảo tồn, nhà khoa học, Chính phủ, khu vực tư nhân và các thành viên công chúng để thay đổi 
mô hình nhựa. Để tìm hiểu thêm về chương trình Trash Free Seas® của chúng tôi, hãy truy cập 
oceanconservancy.org/bagefreeseas; theo dõi Ocean Conservancy trên Facebook, Twitter và 
Instagram. 

 
Sáng kiến Tuần hoàn (Circulate Initiative) là một tổ chức phi lợi nhuận, cam kết giải quyết thách thức ô 
nhiễm nhựa đại dương bằng cách hỗ trợ việc ươm tạo các hệ thống tái chế và quản lý chất thải theo chu kỳ, 
toàn diện và có thể nghiên cứu được ở Nam và Đông Nam Á. Chúng tôi đạt được điều này bằng cách cộng 
tác với các bên liên quan chủ chốt trong toàn ngành và cung cấp thông tin chi tiết để hỗ trợ, đẩy nhanh đầu 
tư và quy mô trên toàn chuỗi giá trị. 

 
Mạng lưới các Thành phố có khả năng chống chịu bao gồm các thành phố thành viên và các Chánh 
văn phòng Khả năng chống chịu từ 100 Thành phố có Khả năng chống chịu trước đây - được tiên phong 
bởi chương trình Quỹ Rockefeller, chia sẻ một tầm nhìn chung về sức bền toàn diện của đô thị. Mạng lưới 
các Thành phố có Khả năng chống chịu hợp tác với cộng đồng toàn cầu của mình để tiếp tục mang lại sức 
bền cho các đô thị bằng việc chia sẻ kiến thức, hợp tác và hành động sáng tạo, tìm cách truyền cảm hứng, 
thúc đẩy và xây dựng khả năng chống chịu toàn diện cho các đô thị trên toàn cầu. 

 

Những cơ hội quan trọng 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ĐẦU VÀO 
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CỘNG ĐỒNG Kết quả ghi nhận: Thành phố có một kế hoạch mạnh mẽ trong các năm 
tới về nâng cao quản lý chất thải và nhận thức của cộng đồng. Sự thuận 
tiện và chi phí là những rào cản đối với sự thay đổi hành vi, bởi vậy cần 
được giải quyết để tối đa hóa hiệu quả của các hệ thống mới. Công chúng 
có vẻ tiếp thu các biện pháp can thiệp từ chính quyền địa phương để 
truyền thông và thực thi các chính sách cũng như tăng cường giáo dục. 
Việc thu gom và quản lý chất thải được cho là gây bối rối cho một số bên 
liên quan trong cộng đồng (đặc biệt là thời gian và phương pháp thu gom), 
dẫn đến việc rác thải sinh hoạt không được phân loại hoặc thu gom hiệu 
quả. 

Các cơ hội: 
• Các	đối	tác	trong	chương	trình	này	nên	làm	việc	cùng	nhau	để	phát	triển	và	

duy	trì	các	chiến	dịch	truyền	thông	có	mục	tiêu	để	tiếp	cận	một	số	nhân	
khẩu	nhất	định	với	thông	điệp	rõ	ràng,	bao	gồm	cả	học	sinh	tiểu	học	và	
trung	học	để	hỗ	trợ	thế	hệ	tiếp	theo.	

• Với	một	thế	hệ	doanh	nhân	trẻ	hào	hứng	quan	tâm	đến	vấn	đề	này,	hứa	hẹn	
họ	có	thể	mang	lại	sự	tăng	trưởng	kinh	tế	và	cơ	hội	đầu	tư	vào	lĩnh	vực	kinh	
doanh	mới.	

• Tạo	nên	một	chiến	dịch	xoay	quanh	trọng	tâm	các	mặt	hàng	sử	dụng	một	
lần,	chẳng	hạn	như	túi	nhựa,	và	nâng	cao	nhận	thức	về	sự	sẵn	có	của	các	lựa	
chọn	thay	thế	và	các	mặt	hàng	có	thể	tái	sử	dụng.	Điều	này	phải	được	kết	
hợp	với	các	động	lực	kinh	tế	nhằm	duy	trì	sự	thay	đổi	hành	vi	lâu	dài	giữa	
người	tiêu	dùng	và	chủ	doanh	nghiệp.	
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THIẾT KẾ SẢN 
PHẨM 

Kết quả ghi nhận: 100% kẹo và các sản phẩm chăm sóc cá nhân chủ lực và 
83% tất cả các sản phẩm chủ yếu từ các cửa hàng tiện lợi được đóng gói trong 
màng nhựa nhiều lớp. Hầu hết các sản phẩm thông dụng từ các nhà cung cấp và 
nhà hàng đều được đóng gói bằng PET- một loại vật liệu dễ tái chế.  

Các cơ hội: Kiểm	tra	hoạt	động	tái	chế	nhựa	PET	và	loại	bao	bì	này	từ	cửa	hàng	
thực	phẩm	có	thể	được	khám	phá	và/hoặc	đẩy	mạnh,	chẳng	hạn	như	thông	qua	dữ	
liệu	hiện	có	trong	báo	cáo	"Chu	kỳ	đầy	đủ"	(Thông	tư	GA,	2019)	hoặc	trong	các	giai	
đoạn	tương	lai	của	Đô	thị	đại	dương	ở	Cần	Thơ.	Việc	tái	chế	này	có	thể	mang	đến	
một	cơ	hội	bổ	sung	để	tăng	cường	kết	nối	giữa	các	cửa	hàng	thực	phẩm	địa	phương	
và	khu	vực	tái	chế	phi	chính	thức	để	quản	lý	dòng	chất	thải	đó 

 
 

SỬ DỤNG 

Kết quả ghi nhận: thiếu các chính sách rõ ràng về sử dụng các sản phẩm phân 
hủy sinh học, mức chi phí cao hơn cho các lựa chọn thay thế bằng nhựa và sự 
tiện lợi của các mặt hàng nhựa đã dẫn đến việc có ít hơn các nhà cung cấp và 
cửa hàng cung cấp các sản phẩm thay thế. Việc tái sử dụng ngay khi có thể, 
thế hệ trẻ đang nhiệt huyết chủ đề này. 
Các cơ hội:  

• Phát triển và thực thi các quy tắc mới có thể khuyến khích các thay đổi hành vi của các 
cá nhân và doanh nghiệp tại Cần Thơ. 

• Có thể có cơ hội mới về kinh doanh sản phẩm thay thế và tái sử dụng với các doanh 
nhân trẻ. 

• Không nên bán túi nhựa phân hủy bằng phụ gia (oxo-biodegradable plastics) dưới dạng 
túi “tự hủy” hoặc “túi dễ phân hủy” - chỉ đơn giản là làm cho túi phân mảnh thành vi nhựa 
nhanh hơn. 

 
 
 
 

THU GOM 

Kết quả ghi nhận: Mặc dù tỷ lệ thu gom rác thải hộ gia đình cao và có các dịch 
vụ sẵn nhưng vẫn còn tồn tại những vướng mắc xung quanh hệ thống. Số lượng 
các đống rác bất hợp pháp trong thành phố tương đối cao có thể là một dấu hiệu 
cho thấy người dân đang lúng túng trong quản lý chất thải hoặc bị hạn chế lựa chọn 
dịch vụ quản lý bởi lý do kinh tế hoặc dịch thu thu gom vận chuyển. Việc cải tiến có 
thể được thực hiện thông qua sự tham gia của công chúng, truyền thông và thực thi 
chính sách cùng các phương pháp rõ ràng để tối ưu hóa việc phân loại và thu gom 
rác để tái chế. Nhiều sáng kiến phân loại rác gần đây đã được thử nghiệm nhưng 
không hề dễ dàng để áp dụng hoặc thực thi. 
Các cơ hội:  

• Dường như có cơ hội để 1) thiết kế hệ thống thu gom tối ưu với sự cộng tác của thành phố 
và cả những người thu gom phi chính thức và tư nhân và 2) để cộng đồng tham gia vào hệ 
thống này thông qua giáo dục và tiếp cận để giảm đổ rác bất hợp pháp. 

• Cải thiện thu gom thông qua việc mua sắm các phương tiện vận tải hiện đại. 
• Thành phố nên kết hợp phân loại thành phần có thể tái chế trong chiến lược phân loại rác. 

Điều này cũng tạo cơ hội nâng cấp các trạm trung chuyển điểm tập kết của thành phố với 
các cơ sở phân loại rác tái chế. 
Tăng số lượng thùng rác công cộng trong thành phố, cùng với việc tăng nỗ lực truyền 
thông về việc xử lý chất thải đúng cách. 
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KẾT THÚC 
CHU KỲ 

Kết quả ghi nhận: Nhựa chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ trong dòng thải sinh 
hoạt, cuối cùng nó vẫn được đưa vào các bãi chôn lấp hoặc bãi thải lộ thiên. Ủ 
phân compost diễn ra ở các vùng nông thôn nhưng hiện chưa có thị trường phân ủ 
nào được hình thành. Những nỗ lực trước đây nhằm hướng đến quy trình tái chế 
được chính thức hóa với quy mô lớn hơn cũng đã thất bại do thiếu giá trị thị trường. 
Nhà máy đốt rác ở địa phương có thể cản trở động lực phân loại tại nguồn và tái 
chế. 
Các cơ hội: 

• Cung cấp thêm các nguồn lực và tiêu chuẩn hóa khu vực tái chế phi chính thức để 
những người lao động phi chính thức có thể tăng cường thu gom và tối ưu hóa hệ thống 
tái chế ở Cần Thơ, bao gồm khám phá các công nghệ mới có thể giúp tăng cường thu 
gom và quản lý chất thải đối với các khu vực khó tiếp cận và hỗ trợ cộng đồng người 
nhặt rác và sự hợp tác. 

• Phát triển chính sách (và thực thi) phối hợp với kế hoạch quản lý chất thải quốc gia và ô 
nhiễm nhựa. 

• Có một cộng đồng tái chế / tái sử dụng nhỏ nhưng tận tâm ở Cần Thơ, họ cần được hỗ 
trợ và phát triển hơn nữa. Thực hiện một cơ sở thu hồi vật liệu để thu hồi / tái chế rác tái 
chế sau phân loại và tìm các cơ hội cộng tác với ngành công nghiệp để tìm ra giải pháp 
xử lý mới cho chất thải nguy hại và loại không đốt được 

• Xem xét việc đóng cửa các bãi rác cũ đã lấp đầy và mở rộng thành dự án ‘Trung tâm xử 
lý chất thải’ trong khi khái thác ủ phân hữu cơ tại hộ gia đình. 

• Đốt phải là thành phần cuối cùng của một hệ thống thứ bậc quản lý chất thải tổng hợp 
với việc tái chế tối đa và chỉ còn lại được đốt cháy để phát điện. 

 
 

RÒ RỈ 

Kết quả ghi nhận: Mật độ rác thải ở Cần Thơ tương đối thấp so với các địa 
điểm tương tự, mặc dù nơi đây cũng đã ghi nhận 56 khu vực rác thải. Nhựa 
thực phẩm và các sản phẩm thuốc lá cộng lại chiếm khoảng 60% nguyên liệu 
được tìm thấy trong các vật dụng bỏ đi. Giấy gói thực phẩm bằng nhựa, túi 
nhựa, thuốc lá và ống hút nằm trong số những vật dụng bỏ đi nhiều nhất ở mỗi 
khu vực dân số, phần lớn được làm bằng nhựa không thể tái chế. 
Các cơ hội: 

• Các giải pháp ở trên, đặc biệt là về chính sách và tiếp cận cộng đồng, nên được nhắm 
đến các loại rác xả thải có vấn đề nhất được tìm thấy trong thành phố, chẳng hạn như 
thuốc lá và thực phẩm. 

• Nếu có mong muốn đo đạc tác động từ các biện pháp can thiệp nhắm vào các cơ hội để 
giảm rò rỉ nhựa, tiến hành các lát cắt ngang theo thời gian và khoảng thời gian sau đó 
được khuyến cáo thực hiện. 

• Các thiết bị chứa có chủ đích, thường là biện pháp phân loại cuối cùng nhằm ngăn chặn 
chất thải xâm nhập hoặc tồn đọng lâu dài trong môi trường, cần được khai phá tại Cần 
Thơ. 
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Đô thị Đại dương (Urban Ocean) là mối quan hệ đối tác ba bên giữa Tổ chức Sáng kiến tuần hoàn (The 
Circulate Initiative- TCI), Bảo tồn Đại dương (Ocean Conservancy- OC) và Mạng lưới Thành phố có Khả 
năng chống chịu (Resilient Cities Network- R-Cities) làm việc với các nhà lãnh đạo thành phố để mang lại 
những ý tưởng, đối tác và nguồn lực mới để cùng nhau giải quyết các vấn đề liên quan về quản lý chất thải. 
Cần Thơ là một trong năm thành phố thuộc nhóm tiên phong phong thực hiện chương trình Đô thị Đại 
dương. CAP tại Cần Thơ cùng với Công cụ Đánh giá Cơ hội tiềm năng sẽ đại diện cho Giai đoạn 2 của Dự 
án Sáng kiến Đô thị Đại dương, bao gồm Đánh giá Lỗ hỗng toàn diện liên kết với những thách thức, rủi ro 
và sự dễ bị tổn thương trong hệ thống quản lý chất thải quan trọng của thành phố. Dữ liệu thu thập được từ 
CAP tại Cần Thơ sẽ đóng góp cho ba hội thảo, nơi các bên liên quan sẽ thảo luận về các phát hiện và xây 
dựng (các) đề xuất về biện pháp can thiệp, từ đó xem xét và nhận hỗ trợ tại Hội nghị cấp cao về Thúc đẩy.  

 

Những điểm mạnh 
 

• Theo dữ liệu thu thập được trong nghiên cứu này, nhìn chung thành phố có mật độ rác thấp 

• Theo báo cáo, Cần Thơ có tỷ lệ thu gom rác thải hộ gia đình cao, bất chấp việc ghi nhận các vướng mắc xoay 
quanh các giao thức thu thập 

• Có các kế hoạch, quy định và quy trình lập kế hoạch chiến lược mạnh mẽ để quản lý chất thải rắn 

• Thành phố đã đặt ra các mục tiêu và tầm nhìn tham vọng cho những thập kỷ tới nằm trong phạm vi chiến lược 
quốc gia về quản lý chất thải rắn và cơ sở hạ tầng 

• Thế hệ trẻ năng động của thành phố có thể là một động cơ thúc đẩy việc sử dụng các phương thức di chuyển thay 
thế và áp dụng các mô hình tái sử dụng 

• Lượng nhựa tồn tại trong dòng chất thải rắn đô thị của thành phố tương đối thấp
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Bảng chú giải Thuật ngữ và Từ viết tắt 
 

CAP — Giao thức đánh giá tuần hoàn 
CE — Kinh tế tuần hoàn 
CIL — Phòng thí nghiệm Tin học tuần hoàn 
HDPE — Nhựa Polyethylene cao phân tử  
GDP — Tổng sản phẩm quốc nội 
IWC — Đơn vị thu gom chất thải độc lập 
LIP — Đối tác thực thi địa phương 
MPs — Vi nhựa 
MSW — Chất thải rắn đô thị 
MSWM —  Quản lý chất thải rắn đô thị 
NMI — Viện Vật liệu mới 
PE — Polyethylene 
PET — Polyethylene terephthalate 
PP — Polypropylene 
PPE — Personal protective equipment  
PS — Polystyrene 
RCities — Mạng lưới các Thành phố có khả năng chống chịu  
SWM — Quản lý chất thải rắn 
TCI — Tổ chức sáng kiến tuần hoàn 
UGA —  Đại học Georgia 
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Giới thiệu 
Việt Nam là quốc gia có dân số hơn 97 triệu người với tỷ lệ phát sinh chất thải bình quân đầu người là 0,65 
kg/người/ ngày (Kaza et al. 2018; MONRE 2020). Do đó, tổng lượng chất thải ở Việt Nam được ước tính có 
thể lên đến hơn 23 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, đáng chú ý là giữa các vùng có sự khác biệt đáng kể về 
việc phát sinh chất thải. Trong khi các trung tâm đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, 
Đà Nẵng và Cần Thơ chiếm 22% tổng dân số cả nước vào năm 2017, những nơi này ước tính thải ra 70% 
tổng lượng rác thải của cả nước (theo Dữ liệu Mở của Ngân hàng Thế giới 2019; Schneider và cộng sự, 
2017). 

 

 

Cần Thơ, Việt Nam 
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Thành phố Cần Thơ là thành phố lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long, tọa lạc tại bãi sông Hậu với tổng 
diện tích 1.438,96 km2. Vị trí tọa lạc tại trung tâm tứ giác Long Xuyên, bán đảo Cà Mau, Đồng Tháp Mười và 
thành phố Hồ Chí Minh đã giúp thành phố trở thành đầu mối giao thương của khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp. Thành phố được ước tính có số dân khoảng 1,25 triệu người 
và có khả năng phản ánh mức tăng trưởng dân số cả nước tại Việt Nam là 9,81% (Tổng quan 2017). Các 
nghiên cứu trước đây đã báo cáo rằng tỷ lệ phát sinh chất thải gia đình ở Cần Thơ vào khoảng 0,29 
kg/người/ngày với tỷ lệ vật liệu có thể phân hủy và tái chế cao (Thanh và cộng sự. 2010). Người ta ước tính 
rằng tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở các đô thị của Việt Nam như Cần Thơ là khá cao, khoảng 84-85%, trong 
khi tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở khu vực ngoại thành được báo cáo là 60%, 40-55% ở khu vực nông thôn và 
10% trở xuống ở nông thôn có mật độ dân số thấp nhất (MONRE 2015).  

 
Là một trong năm thành phố thuộc nhóm Đô thị Đại dương ban đầu, Cần Thơ đã bắt đầu xác định đặc điểm 
và hiểu rõ các hệ thống quản lý chất thải và dòng nguyên liệu của mình và xác định các cơ hội liên kết về 
các giải pháp hợp tác. Là bước đi đầu tiên trong quy trình Đô thị Đại dương, UGA đã hợp tác với một đối 
tác thực thi địa phương (LIP) tại Cần Thơ - Viện DRAG- ON tại Đại học Cần Thơ - để tiến hành CAP tại 
thành phố. 

 
Phòng thí nghiệm Tin học Tuần hoàn tại Đại học Georgia (UGA) đã phát triển CAP vào năm 2018, là 
một giao thức đánh giá tiêu chuẩn được sử dụng để thu thập dữ liệu cấp cộng đồng để thông báo cho 
những người ra quyết định. CAP đặc trưng cho bảy thành phần cộng đồng: 

 
1. Đầu vào — Những sản phẩm nào được bán trong cộng đồng và chúng có nguồn gốc từ đâu? 
2. Cộng đồng — Những cuộc hội thoại nào đang diễn ra và thái độ cũng như nhận thức của các bên liên quan 

là gì? 
3. Thiết kế sản phẩm — Những chất liệu, định dạng và cải tiến nào được tìm thấy trong sản phẩm, đặc biệt là 

phần bao bì? 
4. Sử dụng — Các xu hướng cộng đồng xoay quanh việc sử dụng và tái sử dụng các loại sản phẩm là gì? 
5. Thu gom — Lượng chất thải thải ra là bao nhiêu và bao gồm những loại chất thải gì? Số tiền thu được là 

bao nhiêu và có những cơ sở hạ tầng nào tồn tại? 
6. Kết thúc chu kỳ —  Chất thải được xử lý như thế nào? Số phận của chất thải sẽ ra sao một khi được 

vứt bỏ đúng cách? Nó sẽ được xử lý thế nào? 
7. Rò rỉ — Chất thải nào sẽ bị rò rỉ ra môi trường? Làm thế nào và tại sao lại như vậy? 
 
Các yếu tố ảnh hưởng khác nhau thúc đẩy hệ thống này bao gồm quản trị, kinh tế, chính sách và luật pháp 
(ví dụ: lệnh cấm, thuế). Hơn nữa, nhiều bên liên quan tồn tại ở mọi cấp độ của CAP ảnh hưởng đến hệ 
thống phức tạp, bao gồm công chúng, Chính phủ, ngành công nghiệp, tổ chức phi Chính phủ, người tiêu 
dùng và giới học thuật. Trong khi mô hình Hub-and-Spoke minh họa cho CAP, nó là một hệ thống phức tạp 
với các thành phần vốn đã có kết nối mật sẵn với nhau và vòng đời ảnh hưởng ngoài mỗi vệ tinh (spoke). 
CAP là một cách tiếp cận khuôn khổ đối với dòng nguyên liệu, trong trường hợp này là tập trung vào nhựa 
và bao bì; số lượng và đặc điểm của sự rò rỉ từ lĩnh vực này sẽ được xác định trong quá trình đánh giá chất 
thải có thể cung cấp thông tin về các biện pháp can thiệp ngược dòng trong phần còn lại của mô hình hệ 
thống. Tính đến đầu năm 2021, CAP đã được triển khai tại 26 thành phố của mười quốc gia. 

 
Bản báo cáo này được thực hiện bởi Phòng thí nghiệm Tin học Tuần hoàn tại Đại học Georgia (UGA) và 
Viện DRAGON tại Đại học Cần Thơ trong khuôn khổ Sáng kiến Đô thị Đại dương. Thông tin cơ sở và đánh 
giá tài liệu được thực hiện vào tháng 9 năm 2020. Nghiên cứu thực địa được thực hiện từ tháng 10 năm 
2020 - tháng 1 năm 2021. Báo cáo CAP được chia thành các phần sau, bao gồm kết quả và thảo luận về 
từng phần: Đầu vào, Cộng đồng, Thiết kế sản phẩm, Sử dụng, Thu gom, Kết thúc chu kỳ và Rò rỉ, tiếp theo 
là workshop sắp tới của System Studio cho các thành phố thuần tập Đô thị Đại dương. 



Cần Thơ, Việt Nam | Đại học Georgia | Phòng Nghiên cứu Tin học tuần hoàn 
 

Giới thiệu | 9 
 

 

Hình 1: Bản đồ khu vực mẫu 10x10 km trong thành phố Cần Thơ 
 

Mật độ dân số được tô màu xám. Các khu vực mẫu 1km2 cho dữ liệu sản 
phẩm được hiển thị màu đỏ và các khu vực 200m2 cho các lát cắt xả 

thải được hiện thị màu vàng. 
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Kết quả CAP 
 

Đầu vào 
 

Để có một cái nhìn tổng thể về đặc điểm, phạm vi và nguồn gốc của các mặt hàng đóng gói bằng nhựa thông thường 
đang thâm nhập Cần Thơ, các mặt hàng tiện lợi phổ biến đã được lấy mẫu trong phạm vi 9 lát cắt 1km2 ở Cần Thơ - 3 
mẫu trong mỗi phần ba dân số. LIP đã chọn 3 cửa hàng tiện lợi hoặc tạp hóa để lấy mẫu trong mỗi khu vực đường cắt 
dài 1km2, ngoại trừ một khu vực đường cắt ngang chỉ có 2 cửa hàng có sẵn, tổng cộng 26 cửa hàng được lấy mẫu. Đối 
với mỗi cửa hàng, LIP đã thu thập các nhãn hiệu kẹo, đồ ăn nhẹ, đồ uống, sản phẩm chăm sóc cá nhân phổ biến nhất 
(chủ yếu là dầu gội đầu), cũng như các nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá phổ biến nhất ở những nơi có bán. “Thương hiệu 
phổ biến nhất” được định nghĩa là thương hiệu được mua nhiều nhất dựa trên không gian kệ được sử dụng và / hoặc 
đầu vào của chủ cửa hàng. Điều này mang lại tổng cộng 76 mẫu sản phẩm, 13 trong số đó là kẹo, 41 đồ ăn nhẹ, 12 đồ 
uống, 3 sản phẩm thuốc lá và 7 sản phẩm chăm sóc cá nhân. Trọng lượng của cả bao bì nhựa và bản thân sản phẩm 
được đo cho từng mặt hàng bằng cách sử dụng cân phân tích trong phòng thí nghiệm của trường đại học. 
 

 
 
Đối với mỗi sản phẩm hàng đầu được ghi nhận, LIP ghi lại loại bao bì (bao gồm polymer nếu có thể), nhãn hiệu 
và công ty mẹ. Từ đó, nhóm có thể xác định vị trí sản xuất dựa vào bao bì sản phẩm hoặc nghiên cứu tại bàn 
(desk research), cũng như vị trí trụ sở chính của công ty mẹ của thương hiệu (phần lớn được xác định bởi nghiên 
cứu tại bàn). Bảng 1 bao gồm khoảng cách tối thiểu, tối đa và trung bình đến cả cơ sở sản xuất và công ty mẹ, 
phương tiện Hình 2-4 thể hiện bản đồ của cả địa điểm nhà sản xuất và công ty mẹ. 
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Bảng 1: Khoảng cách đến Trụ sở Công ty mẹ và Cơ sở sản xuất các sản phẩm phổ biến 
 

  
Khoảng cách từ Cửa hàng đến Công ty Mẹ (km) 

 
Khoảng cách từ Cửa hàng đến Nơi sản xuất (km) 

  
Tối thiểu Tối đa Trung bình Trung vị 

 
Tối thiểu Tối đa Trung bình Trung vị 

 
Kẹo 

 
199 

 
25.609 

 
13.359 

 
12.550 

 
152 

 
5.380 

 
1.205 

 
244 

 
Đồ ăn vặt 

 
0 

 
25.609 

 
6.276 

 
2.139 

 
0 

 
3.657 

 
559 

 
290 

 
Nước giải khát 

 
199 

 
23.269 

 
8.734 

 
1.844 

 
199 

 
416 

 
272 

 
290 

 
Các sản phẩm thuốc lá 

 
279 

 
12.965 

 
8.736 

 
12.964 

 
198 

 
279 

 
225 

 
198 

 
Đồ dùng chăm sóc  
cá nhân 

 
12.965 

 
12.965 

 
12.965 

 
12.964 

 
199 

 
290 

 
260 

 
290 

*Lưu ý: Các khoảng cách được chiếu bằng phép chiếu Azimuthal Equidistant. Giá trị đã được làm tròn đến km 
gần nhất. 
**Hầu hết các địa điểm sản xuất ở Việt Nam đều ở cấp tỉnh, không phải cấp thành phố. 

 
Hình 2: Vị trí trụ sở công ty mẹ của các thương hiệu sản phẩm tiện ích thông dụng tại Cần Thơ 

Kẹo 
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Hình 3: Vị trí cơ sở sản xuất của các thương hiệu sản phẩm tiện ích thông dụng tại Cần Thơ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hình 4:  Vị trí (chỉ ở miền Nam Việt Nam) các cơ sở sản xuất của các thương hiệu sản 
phẩm tiện ích phổ biến tại Cần Thơ 

 

Kẹo 

 

Kẹo 
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Như thường lệ, địa điểm của các công ty mẹ trung bình xa hơn địa điểm sản xuất; 49% công ty mẹ nằm 
ngoài lãnh thổ Việt Nam. Các công ty mẹ của các sản phẩm đồ ăn nhẹ theo trung bình là những công ty gần 
nhất, nhưng vẫn còn xa khi so sánh với địa điểm sản xuất, ở khoảng cách 6.200 km; tiếp đó là đồ uống và 
các sản phẩm thuốc lá đều ở khoảng cách trung bình 8.700 km. Các sản phẩm chăm sóc cá nhân và bánh 
kẹo cách xa nhất lần lượt là 13.300 và 13.000 km. Các công ty mẹ xa nhất nằm ở Châu Âu (Áo và Anh) và 
Mỹ. 

 
Để hoạt động sản xuất diễn ra thuận lợi, các địa điểm sản xuất có vị trí gần hơn đáng kể và 81% các nhà 
sản xuất trong nước Việt Nam. Các địa điểm sản xuất đồ uống, sản phẩm thuốc lá và đồ dùng chăm sóc cá 
nhân cách xa tính trung bình chưa đầy 300km và tất cả đều là hàng nội địa Việt Nam. Khoảng cách trung 
bình để sản xuất đồ ăn nhẹ là hơn 500 km; kẹo là xa nhất với trung bình 1.200 km. Tuy nhiên, tất cả các 
nhà sản xuất vẫn nằm ở khu vực Nam Á. 

 
Trong số tất cả các sản phẩm được lấy mẫu, phần lớn được đóng gói bằng nhựa, 92% được bán bằng 
nhựa với 8% còn lại được bán trong bao bì bằng giấy hoặc nhôm. Hầu hết các bao bì không phải nhựa là 
lon nhôm, đa phần dùng cho nước giải khát. Tất cả các sản phẩm chăm sóc cá nhân được lấy mẫu, chủ 
yếu là dầu gội đầu và chất tẩy rửa, được đóng gói trong các gói màng nhiều lớp. 
 

Cộng đồng 
 

Để hiểu được thái độ và nhận thức hiện tại về rác thải nhựa, Viện DRAGON đã thực hiện các cuộc phỏng 
vấn bán cấu trúc (semi-structured) với 32 bên liên quan chủ chốt (Bảng 2). Trong số những người được 
phỏng vấn, 5 người là nhân viên cửa hàng tạp hóa/cửa hàng tiện lợi, 5 người là công ty vận chuyển rác thải 
tư nhân, bãi chôn lấp hoặc công ty tái chế, 5 người đến từ công ty thu gom tái chế phi chính thức, 4 người 
là nhà cung cấp thực phẩm, 4 người thuộc công ty sử dụng/sản xuất đồ nhựa thay thế, 3 người từ Chính 
phủ địa phương, 2 người đến từ các tổ chức phi Chính phủ địa phương, 2 người từ các viện hàn lâm và 2 
người từ các công ty sản xuất bao bì nhựa trong nước. 



Cần Thơ, Việt Nam | Đại học Georgia | Phòng Nghiên cứu Tin học tuần hoàn 
 

Kết quả CAP | 14 
 

 

Bảng 2: Danh sách các bên liên quan đã thực hiện phỏng vấn với CAP 
 

Nhóm Bên liên quan Số lượng cuộc phỏng vấn 

Nhân viên cửa hàng tiện ích/ tạp hóa 5 

Công ty vận chuyển, chôn lấp, tái chế chất thải tư nhân 5 

Công ty thu gom tái chế phi chính thức 5 

Nhà cung cấp thực phẩm 4 

Công ty sử dụng/sản xuất đồ nhựa thay thế 4 

Chính quyền địa phương 3 

Các tổ chức phi Chính phủ địa phương 2 

Viện hàn lâm 2 

Công ty sản xuất bao bì nhựa trong nước 2 

 
Những người này đã được hỏi về tác động của nhựa đối với môi trường. Họ bày tỏ những mối quan tâm cơ 
bản nhưng quan trọng và dễ nhận thấy trong cộng đồng của họ. Một số lo ngại về sự can thiệp của động vật 
do các đống rác thải ứ đọng, những người khác đề cập đến sự ô nhiễm hiện hữu ở các con sông và một số 
nói thêm rằng rác thải là nguyên nhân gây ra lũ lụt: 

 
“Cái đống ở ngay đó kìa. Chúng tôi rất muốn dọn đi… Ở đó đầy rắn [chúng làm tổ ở 
đó mỗi mùa mưa]. Vấn đề hiện tại của chúng tôi là làm sao để dọn sạch hai đống rác 
đó. Đúng không, Hân? Chúng cứ bị để đấy thôi, không một ai động chạm… Mỗi lần 
ngập là bao nhiêu rắn chui ra. Chúng tôi rất muốn tìm cách để yêu cầu dọn sạch hai 
đống rác đó và dựng một cái biển “cấm đổ rác”. 

 
— Nhà cung cấp thực phẩm 
 

“Ô nhiễm rác thải nhựa là một vấn đề lớn ở thời điểm hiện tại vì chúng ta có 
thể nhìn thấy rác thải trôi đầy các sông, kênh đào và đường sá. Tôi mới từ 
Côn Đảo về hôm qua. Côn Đảo vốn rất sạch nhưng phần rừng ngập mặn đầy 
nhựa, chai nhựa, nắp nhựa trôi khắp nơi. Thật đáng buồn.” 

 
— Công ty sản xuất đồ dùng thay thế nhựa 
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“Tôi cho rằng [ảnh hưởng của nhựa] tương đối cao bởi vì… nó 
chứa đầy trong thùng. Bạn sẽ nhìn thấy nhiều rác trôi nổi mỗi 
lần ngập lụt.” 

 

— Chủ cửa hàng tạp hóa 
 

Nhiều người trong số này cho biết việc thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày tại mỗi hộ gia đình đã sẵn có ở 
hầu hết khu vực đô thị và hiện đã có mức phí thu gom rác tiêu chuẩn cho mỗi hộ gia đình. Tuy nhiên, thời 
điểm thu gom không phải lúc nào cũng thuận tiện hoặc được thông báo trước, đặc biệt là ở các vùng nông 
thôn. Đây không phải là điều hiếm gặp trong các kế hoạch thu gom ban đầu. Ở một số khu vực thì không có 
thu gom hoặc hướng dẫn phân loại. Tuy nhiên tại các quận đang thí điểm phân loại rác thải, người dân 
được thông báo về quy trình thông qua các buổi họp và nhận các sổ tay thông tin hướng dẫn. Các hướng 
dẫn cũng đồng thời được chia sẻ qua TV, đài phát thanh, nhà văn hóa các phường cũng như qua các mạng 
lưới như Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên. 

 
Hình 5: Tờ rơi hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt gia đình được phân phát trong khuôn 
khổ hoạt động của Văn phòng CRO Cần Thơ  

(Nguồn ảnh: La So Sen) 

 
Đối với các nhà hàng và các cửa hàng thực phẩm, thời gian và chi phí thu gom có thể phụ thuộc vào 
loại chất thải. Một số doanh nghiệp cho biết họ không chắc chắn về tần suất và loại chất thải được thu 
gom. Theo như chúng tôi được biết, các hợp đồng dịch vụ thu gom cho các hộ gia đình và doanh 
nghiệp của khu đô thị chủ yếu ở Cần Thơ do URENCO thực hiện, chỉ nhận rác thải sinh hoạt và yêu 
cầu thanh toán hàng tháng. Ngược lại, các chất thải khác (ví dụ: chất thải cồng kềnh) có thể cần được 
thanh toán riêng và xác định thu gom riêng biệt (thông thường vẫn là URENCO, nhưng có thể từ 1 
hoặc 2 người thu gom cho mỗi quận), là một điều mà người dân ngại làm hoặc không thể làm được. 
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“Họ chỉ đặt một thùng rác duy nhất trong cả khu phố để mọi 
người nhồi nhét rác vào rồi sau đó lại phàn nàn việc xả thải.” 

 

— Chủ cửa hàng tạp hóa 
 

“Họ chỉ đến khi bạn gọi thôi. Họ không tự đến đâu. Kiểu đi xung quanh và tự nhặt 
rác khi nhìn thấy.” [có thể đang đề cập đến các loại rác thải khác loại rác sinh hoạt thông 
thường] 

 
— Nữ doanh nhân tự do 
 

“Bởi vì ở đây rất nhiều rác. Họ không dọn những thứ kiểu như rác thải xây dựng, các mảnh vỡ, 
đồ nội thất và chai lọ đâu. Họ không dọn, vậy nên mọi người cứ lén đổ rác vào chỗ của người 
khác. Nó là như vậy đó.” 

 
— Nhà cung cấp thực phẩm 
 

Bên cạnh một số thách thức xung quanh vấn đề tiếp cận việc thu gom chất thải, hệ thống tái chế ở Cần Thơ 
là bộ phận không chính thức, theo những người được phỏng vấn. Các thành viên cộng đồng phân loại các 
vật dụng có thể tái chế (có giá trị) và bán trực tiếp cho một người thu gom không chính thức (“người mua 
phế liệu”) tại nhà. Người này sẽ bán lại cho các đại lý thu mua phế liệu và tiếp đó là các trung tâm tái chế, 
thường là do tư nhân điều hành ở gần Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện chưa xác định rõ số lượng người mua 
ve chai hoạt động ở Cần Thơ, tuy nhiên tại thành phố Hồ Chí Minh (dân số khoảng 9 triệu người) có hơn 
4.000 người, vậy nên có thể có ít nhất vài trăm người ở Cần Thơ (dân số 1,2 triệu người). Những người 
mua ve chai làm việc hàng giờ với mọi nguồn lực họ có và thường không được đào tạo về bảo vệ sức khỏe 
hoặc sự an toàn. Theo một người mua ve chai, việc sử dụng xe đạp làm phương tiện di chuyển hạn chế 
hiệu quả thu mua: 

 
“Bình thường tôi đi thu mua từ sáng và về nhà vào đêm muộn, khoảng 
một, hai giờ sáng chỉ vì 30 nghìn đến 100 nghìn đồng.” 

 
— Người mua ve chai   
 

“Với một chiếc xe đạp [xe ba bánh], tôi không thu mua được nhiều mấy.” 
 

— Người mua ve chai 
 

Với phương thức kinh doanh khác nhau của mỗi người thu mua phế liệu, người dân gặp nhiều khó khăn 
trong việc phân loại vật liệu tái chế một cách tin cậy. Không rõ được thời điểm hoạt động của những người 
mua ve chai, tần suất thu mua của họ cũng như việc họ là ai: 

 
“Có một chiếc xe đẩy, họ đẩy nó đi khoảng hai lần một ngày, một 
lần buổi chiều và một lần buổi tối. Họ đẩy nó đến đây, thu gom [đồ 
tái chế], sau đó rời đi. Tôi trả phí, nhưng tôi không biết họ là ai.” 

 
— Chủ doanh nghiệp 
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“Họ quay lại sau khi đã bán hết mọi thứ. Tôi không biết liệu họ có nên 
làm điều đó hay không. Tôi không thực sự hiểu công việc của họ.” 

 

— Chủ cửa hàng tạp hóa 
 

“Họ chỉ phát tờ rơi mà không có ai thực sự tới thu thập [đồ tái chế].” 
 

— Nữ doanh nhân tự do 
 

LIP báo cáo rằng những người thu mua phế liệu và người nhặt rác đều làm việc trong cùng một dòng 
thải, về cơ bản là tìm kiếm những vật liệu có giá trị từ rác thải. Người mua phế liệu thu mua ở cấp hộ 
gia đình còn người nhặt rác hoạt động ở các thùng rác chung và các khu vực công cộng khác. Tại các 
điểm tập kết/vận chuyển, vật liệu có giá trị cũng có thể được nhặt, và cuối cùng là ở bãi rác, bất cứ thứ 
gì còn sót lại sẽ được thu gom và mang đi bán. Những người được phỏng vấn tỏ ra thương hại những 
người mua ve chai và thu gom rác vì cho rằng bởi họ nghèo đói nên họ mới làm một nghề như vậy. 
Hoạt động thu gom và nhặt rác thường bị coi là bẩn thỉu, cộng với việc tồn tại quan điểm phổ biến cho 
rằng “chỉ những người nghèo mới làm mấy nghề này” khiến các công việc này bị xếp vào hàng “thấp 
kém” trong xã hội. 

 
“Tôi đã có một nguồn thu nhập rồi. Trả tiền cho người mua ve 
chai để họ lo cho rác thải là lựa chọn tốt nhất.” 

 
— Chủ cửa hàng tạp hóa 

 
“Bạn có thể thấy cô ấy trên phố này mỗi sáng sớm. Nhìn vậy tôi thấy tội lắm nên 
tôi hay cho cô ấy mấy thứ lặt vặt. Cũng chả có gì mấy. Một đống lớn chỉ bán 
được có 20 nghìn, thà cho không còn hơn.” 

 
— Chủ cửa hàng tạp hóa 

 
“Tôi nghĩ đấy là nguồn thu nhập thứ hai với một số người. Họ 
có một cái túi to để sẵn sàng nhặt bất cứ thứ gì tìm thấy được.” 

 
— Chủ cửa hàng tạp hóa 

 
Bất chấp địa vị xã hội của những người mua ve chai, nhìn chung, những người được phỏng vấn đánh 
giá cao những gì họ làm và nhận ra tầm quan trọng của công việc này. Họ thừa nhận rằng dòng chất 
thải được giảm thiểu bằng cách tái chế và mọi người đang kiếm được thu nhập từ quá trình này. 

 
“Tôi nghĩ là [công việc này] cần thiết. Vì bỏ rác tồn đọng quá nhiều 
sẽ gây ảnh hưởng đến chính chúng ta. Bởi vậy tốt nhất nên bán bớt 
đi để họ có thêm thu nhập từ việc tái chế.” 

 
— Chủ cửa hàng tạp hóa 
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Trong khi một số bên liên quan bày tỏ sự bất bình với các hệ thống xử lý chất thải và rác tái chế hiện tại, sự 
thay đổi hệ thống này thường là rất khó khăn. Đối với công chúng, số người nhận thức về các vấn đề ô nhiễm 
có vẻ còn khá ít hoặc không đồng đều. Một số người trong số được phỏng vấn lo ngại rằng ô nhiễm chất thải 
đang ảnh hưởng đến môi trường sống của họ, trong khi những người khác cho rằng chỗ họ ở vẫn sống được 
và nằm trong tầm quản lý tốt. Quan điểm này có thể gọi là “mắt không thấy, tâm không phiền”. 
 

 
“Tôi cho rằng tình hình thật nghiêm trọng vì nhựa cứ trôi khắp 
nơi. Bạn có thể nhìn thấy rất nhiều nhựa nổi lềnh bềnh trên 
khắp các sông.” 

 
— Chủ cửa hàng tạp hóa 

 
“Có vẻ như mọi người vứt rác vào thùng chứ không xả ra bừa bãi để môi trường 
không bị ô nhiễm… Đúng vậy. Mọi người thắt túi rác tử tế… nhìn chung thì cũng 
không phải là ô nhiễm đến độ không thể sống được.” 

 
— Nhà cung cấp thực phẩm 

 
Những quan điểm khác nhau này hình thành nên nhận thức “siêu bản địa hóa”. Ví dụ, mức độ nghiêm 
trọng của tình trạng ô nhiễm nhựa có thể chỉ xảy ra ở một khu vực của Cần Thơ mà không xảy ra ở 
những nơi khác. 

 
“Trời ơi, vấn đề này có tận 10 năm rồi mà đến giờ mới được chú ý. Tôi từng 
làm một dự án phân loại rác. Bạn có biết bãi rác Cái Răng không?” 

 
— Chủ doanh nghiệp 

 
Một ví dụ khác của hiện tượng “siêu bản địa hóa” là túi nhựa là chất thải gây ô nhiễm nhựa chính. Túi nhựa 
chiếm một phần lớn nguyên nhân gây ra ô nhiễm, tuy nhiên các nguồn chất thải khác cũng đóng vai trò 
quan trọng không kém. Khi được hỏi ý kiến về chính sách và các giải pháp thay thế, những người được 
phỏng vấn đề xuất việc tập trung xử lý các túi nhựa này: 

 
“Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ là bắt đầu sử dụng loại túi tái 
chế được như túi Con Cò. Nếu làm được vậy thì có thể hạn chế được việc sử 
dụng túi nhựa.” 

 
— Chủ cửa hàng tạp hóa 

 
“Tôi hay rửa sạch túi nhựa sau mỗi lần đi chợ về. Tôi thường dùng 
một túi nhựa đến 10, 15 lần. Tuy nhiên, những người khác không 
dành nhiều thời gian và công sức đến vậy để rửa và sử dụng lại túi 
đâu, thế nên túi cứ bị thải ra suốt. Tái chế hay không là lựa chọn của 
mỗi người.” 

 
— Chủ doanh nghiệp 
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Áp lực dư luận trong các cộng đồng dân cư ở Cần Thơ đang vừa thay đổi các nhận thức về việc sử dụng 
nhựa, đồng thời tạo ra các rào cản cho việc thay đổi. Giờ đây, chủ đề về ô nhiễm nhựa đã được bổ sung 
vào giáo trình dạy học cấp Tiểu học và Trung học cơ sở. Thành phố tổ chức Ngày Môi trường vào ngày 5 
tháng 6 hàng năm với chủ để thay đổi theo từng năm. Mạng xã hội có thể là một công cụ hữu hiệu trong 
việc tạo ra các thay đổi và góp phần nhấn mạnh các vấn đề và tác động của ô nhiễm nhựa thông qua việc 
chia sẻ các hình ảnh và quan điểm. Các đối tác ở Cần Thơ lưu ý rằng thành phố đã thực hiện một số chiến 
dịch truyền thông xã hội về tác động tiêu cực của ô nhiễm nhựa, tuy nhiên chưa thực sự tác động được lên 
vấn đề xả rác. Cũng cần lưu ý rằng thế hệ trẻ thường dễ tiếp nhận sự thay đổi về hành vi hơn và chịu tác 
động của ô nhiễm nhiều hơn so với các thế hệ cũ, nhưng bản thân họ cũng đồng thời chịu trách nhiệm cho 
việc tiêu thụ nhiều nhựa hơn, cụ thể là việc tiêu dùng các sản phẩm đồ uống đóng chai. Những người được 
phỏng vấn cho biết những khác biệt trong thái độ của mỗi thế hệ đang làm chậm quá trình nâng cao nhận 
thức: 
 

“Chúng ta thấy rằng môi trường đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những vấn 
đề này nhưng họ thì không. Đó là lý do vì sao họ cứ kêu ca mỗi khi chúng tôi yêu 
cầu sử dụng túi vải hoặc túi đi chợ.” 

 
— Công ty sản xuất đồ dùng thay thế nhựa 

 
“Người trẻ đang nhận thức và thực hiện rất tốt việc hạn chế rác thải 
nhựa. Tuy nhiên những người lớn tuổi hơn lại cho rằng những việc này 
chẳng có ích gì.” 

 
— Công ty sản xuất đồ dùng thay thế nhựa 

 
Có một cộng đồng doanh nghiệp khác biệt cam kết thay đổi hành vi của người tiêu dùng. Chính phủ Trung 
ương đề nghị và thúc đẩy các chiến dịch cộng đồng để nâng cao nhận thức về môi trường, tuy nhiên không 
phải lúc nào họ cũng có khả năng thực hiện các thay đổi tại cấp địa phương. Nguyên nhân một phần là do 
sự tách biệt giữa các chính sách và nguồn thu liên quan. Ngân sách từ Trung ương liên quan đến các chính 
sách có thể bị trì hoãn ở cấp địa phương, dẫn đến sự chậm trễ trong việc thực hiện chính sách. Một số 
người tin rằng những nỗ lực thay đổi này đã là đủ, tuy nhiên những người khác mong muốn Chính phủ 
hành động mạnh tay hơn nữa, chẳng hạn như truyền thông tốt hơn, tăng cường giáo dục, đánh thuế nhựa 
và thực hiện phân loại rác thải. 

 
“Có hiệu quả. Mọi người có làm theo những gì họ nói. Không ai để nước ứ đọng 
nữa. Ví dụ như là vỏ dừa. Họ bảo chúng tôi lật úp vỏ dừa lại khi vứt đi để nước 
không đọng lại bên trong.” 

 
— Chủ cửa hàng tạp hóa 

 
“Đáng buồn là người dân của chúng tôi có trình độ học vấn thấp. Đáng lẽ họ nên 
truyền đạt thông tin thẳng thắn hơn vì người dân chúng tôi không hiểu biết nhiều.” 

 
— Chủ cửa hàng tạp hóa 

 
“… họ nên hành động, giống như tôi đã vừa nói, thực thị luật bảo vệ môi 
trường hoặc ít nhất đánh thuế trên túi nhựa và cho các nhà sản xuất nhựa. Nếu 
giá túi nhựa cao lên thì mấy bà nội trợ sẽ không sử dụng nữa, vì túi đâu còn rẻ. 
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Đánh thuế nặng thì họ sẽ ngưng sử dụng ngay. Họ nên khuyến khích người 
dân tự mang túi của mình khi đi chợ như ngày xưa ấy.” 

 
— Các chủ doanh nghiệp 
 

“Hãy đặt các thùng phân loại rác.” 
 

— Nữ doanh nhân tự do 
 

Cuối cùng, đa số những người được phỏng vấn bày tỏ rằng họ mong muốn thay đổi nhưng không có đủ 
khả năng để bắt đầu các thay đổi này. Nhiều trích dẫn của họ chỉ ra rằng đang xảy ra tình trạng thiếu hụt 
nguồn lực công và sự hỗ trợ để khuyến khích cộng đồng tham gia vào các nỗ lực cải thiện môi trường này. 
Thiếu nhận thức là kết quả của việc đình trệ các nỗ lực giáo dục cũng như các chiến dịch nâng cao nhận 
thức cộng đồng. Cộng đồng dường như cũng đang chờ đợi Chính phủ thúc đẩy thay đổi. Họ cảm thấy rằng 
sự thay đổi phải bắt đầu từ phía trên: 

 
“…nếu một hộ gia đình có nhận thức kém thì hàng xóm sẽ bắt chước theo. Lấy các 
hàng xóm nhà tôi làm ví dụ. Họ vốn không sạch sẽ đâu, nhưng khi thấy những gì tôi 
và con dâu làm thì họ bắt đầu sống sạch sẽ và ngăn nắp hơn.” 

 
— Người mua ve chai 
 

“Giải pháp duy nhất là Chính phủ phải mạnh tay lên. Tôi cho rằng Chính phủ phải thực 
sự quan tâm đến vấn đề này và đánh thuế các công ty sản xuất nhựa. Có vậy thì mới 
giải quyết được vấn đề. Thật lòng mà nói, tôi nghĩ chúng ta phải xử lý vấn đề từ gốc rễ. 
Vấn đề này vốn không đến từ người tiêu dùng hay nhà phân phối…” 

 
— Chủ doanh nghiệp 

 
“Nói chung là muốn làm gì thì cũng cần đến những người ở cấp 
cao. Tiếng nói của họ có trọng lượng. Họ chỉ lên tiếng khi cần thiết. 
Chỉ khi tôi gọi người quản lý ra thì họ mới cho tôi sử dụng túi này.” 

 
— Chủ doanh nghiệp 

 
Từ các cuộc phỏng vấn này, thái độ và nhận thức về hệ thống xử lý chất thải hiện tại ở Cần Thơ trở nên rõ 
ràng. Hầu hết người dân có quan tâm đến tình trạng hiện tại của hệ thống, trong khi một số ít không thấy 
vấn đề gì. Trong những cách thể hiện ý kiến này, có thể xác định được một số rào cản đối với việc quản lý 
chất thải và thay đổi hành vi. Những rào cản này bao gồm thông tin liên lạc, tài chính, hậu cần, các khía 
cạnh thể chất, thói quen, giáo dục và hành động của Chính phủ. Rõ ràng là một số người được phỏng vấn 
cảm thấy thất vọng với tình trạng xử lý rác thải hiện nay; tuy nhiên, họ đã có sẵn các ý tưởng nhằm thúc đẩy 
việc xây dựng một thành phố sạch hơn và nhận ra tầm quan trọng của việc có được sự đồng thuận người 
dân để bổ sung hiệu quả cho các chính sách từ Chính phủ. Nghiên cứu này chỉ ra rằng một khi những ý 
tưởng này được phối hợp thực hiện với các nguồn lực cần thiết, sự thay đổi này sẽ bắt đầu diễn ra mạnh 
mẽ hơn. 
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Thiết kế sản phẩm 

Hình 6: Các cửa hàng tạp hóa tại Cần Thơ 
 

(Nguồn ảnh: Viện DRAGON) 

 
Để mô tả đặc điểm các loại vật liệu được sử dụng trong sản phẩm tiêu dùng thông thường, các mẫu về các mặt 
hàng tiện dụng thông thường và các mặt hàng phổ biến đã được đề cập trong phần Đầu vào. LIP không thể lấy 
mẫu các cửa hàng và điểm bán hàng trong chín khu vực lát cắt 1km2, vì khó có thể tìm thấy chúng ở các khu vực 
không phải đô thị. Trọng lượng trung bình của cả bao bì và sản phẩm được thu thập tổng cộng là 76 mẫu (Bảng 
3).  

 
Bảng 3: Trọng lượng trung bình của sản phẩm và bao bì nhựa thuộc các mặt hàng tiện dụng thông 
thường 

 
Sản phẩm Số lượng Trọng lượng trung bình của 

bao bì (g) 
Số lượng sản phẩm 
trung bình (g) 

Nước giải khát 12 17,23 258,94 

Kẹo 13 1,13 11,37 

Đồ dùng chăm sóc cá nhân 7 1,76 13,1 

Đồ ăn vặt 41 5,26 57,92 

Thuốc lá 3 6,39 22,05 

 
Tất cả (20 mặt hàng) kẹo hàng đầu và các sản phẩm chăm sóc cá nhân mua từ các cửa hàng tiện lợi 
tại Cần Thơ đều được đóng gói trong màng nhựa nhiều lớp (multi-plactic-film). Ngoài ra, 90% sản 
phẩm đồ ăn vặt và 41% sản phẩm nước giải khát cũng được đóng gói bằng màng nhựa nhiều lớp. 
Trong số các mặt hàng nước giải khát còn lại, 33% được đóng gói trong bao bì PET và 33% được 
đóng trong lon nhôm (aluminium) (Hình 5). 
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Hình 7: Phân tích vật liệu của các mặt hàng thông dụng nhất trong cửa hàng tiện lợi 
 

 
 
 

Các sản phẩm đồ uống có bao bì và trọng lượng sản phẩm cao nhất tính trung bình, mặc dù có tỷ lệ trọng 
lượng bao bì và trọng lượng sản phẩm nhỏ nhất (Hình 10). Các sản phẩm thuốc lá có tỷ lệ trọng lượng bao 
bì trên trọng lượng sản phẩm cao hơn. Kẹo, nước giải khát và các sản phẩm chăm sóc cá nhân có tỷ lệ khối 
lượng bao bì và khối lượng sản phẩm tương đương nhau. 

 
Hình 8: Sản phẩm của cửa hàng tiện lợi so với tỷ lệ nhựa, tính bằng gam 

Trọng lượng trung bình bao bì nhựa (g) Trọng lượng trung bình sản phẩm (g) 
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Hình 9: Các nhà cung cấp thực phẩm tại Cần Thơ 
 

(Nguồn ảnh: Viện DRAGON) 

 
Trong mỗi lát cắt chọn của chín lát cắt 1km2 ở Cần Thơ, LIP đã ghé lấy mẫu ngẫu nhiên ở 3 địa điểm thực 
phẩm hoặc nhà hàng mang đi để lấy mẫu bao bì thực phẩm và các loại dụng cụ đang được phân phối, tổng 
cộng 22 cửa hàng đã được lấy mẫu. LIP đã thu thập 48 mặt hàng thông dụng nhất từ các nhà cung cấp đó 
và ghi lại trọng lượng, loại vật liệu và nhãn hiệu, những nơi được chủ cho vào (Bảng 4).  

 
Bảng 4: Trọng lượng trung bình của bao bì nhựa thông dụng và các mặt hàng mang đi từ Nhà 
cung cấp thực phẩm 
 

Loại chất liệu Số lượng mẫu Trọng lượng trung bình của bao 
bì đóng gói (g) 

PET (túi nhựa và cốc mang đi) 33 5,75 

PP (ống hút và đồ dùng) 11 1,08 

PS (cốc và hộp đựng mang đi) 3 30,09 

Aluminum (lon) 1 14 

 
Trái ngược với các sản phẩm được quan sát trong các cửa hàng tiện lợi và tạp hóa, phần lớn (68%) 
các sản phẩm được lấy mẫu từ các cửa hàng và quán ăn được đựng trong bao bì PET (Hình 10). LIP 
cũng lưu ý rằng một số cửa hàng cà phê có giá cao sẽ bán cà phê trong các cốc giấy mang đi nhưng 
lại bọc trong màng nhựa hoặc túi nhựa để khách hàng có thể vừa uống vừa di chuyển bằng xe máy, 
đây là một thực tế phổ biến trong thành phố. 
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Hình 10: Phân tích chất liệu của các mặt hàng mang đi đã được lấy mẫu 
 

 
 

Không có bao bì chất liệu hữu cơ hoặc dễ phân hủy sinh học nào được cung cấp từ các cửa hàng và quán 
ăn để phục vụ cho việc lấy mẫu và cân đo, tuy nhiên một nhà hàng nhỏ đã đề xuất cung cấp ống hút gạo 
thay thế cho ống hút nhựa và một số nhà cung cấp đã đề xuất sử dụng các hộp đựng bằng bìa cứng và 
giấy để mang đi. 

 
LIP lưu ý rằng không có chính sách rõ ràng nào về việc sử dụng các sản phẩm phân hủy sinh học 
trong các cửa hàng và nhà hàng ở Cần Thơ, vì vậy những người bán hàng thường hay mua và sử 
dụng các bao bì nhựa vì sự tiện lợi và vì họ không quen với các lựa chọn khác. Cũng cần lưu ý rằng 
các sản phẩm thay thế có sẵn có chi phí cao hơn hẳn so với các sản phẩm nhựa. Đây là một yếu tố 
cản trở quá trình chuyển đổi. 

 

Sử dụng 
 

Trong số 48 cửa hàng tiện lợi và cửa hàng thực phẩm được lấy mẫu tại Cần Thơ, tất cả đều sử dụng túi 
nhựa là chính. Trọng lượng trung bình của túi nhựa được lấy mẫu là 3,09 g và có kích thước trung bình 
khoảng 30 x 15 cm. Túi nhựa thường được coi là mặt hàng quan trọng, khó có thể thay thế đối với người 
tiêu dùng nhưng cũng thường xuyên bị thải ra môi trường do khó thu gom và ít có giá trị trong tái chế. LIP 
lưu ý rằng nhiều người tiêu dùng và nhà cung cấp đã tham gia phỏng vấn không chính thức cho biết họ sử 
dụng “túi tự hủy” như một giải pháp thay thế. Tuy nhiên, thực chất đây không phải là túi phân hủy sinh học 
mà chỉ phân hủy thành các mảnh nhựa nhỏ nhanh hơn khi bị thải ra môi trường. 

 
Thói quen và sự tiện lợi dường như là hai tác nhân kìm hãm lớn nhất đối với việc thay đổi thái độ trong tái sử 
dụng và sử dụng các vật dụng thay thế.
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Mọi người có xu hướng có thói quen dùng nhựa như một lựa chọn mặc định và không hề biết về các lựa 
chọn thay thế các sản phẩm dùng một lần. Cần lưu ý rằng, ngay cả khi mọi người thực sự nhận thức được 
tác động tiêu cực của ô nhiễm nhựa và muốn thay đổi, họ thường không có đủ động lực để tự thay đổi vì 
nhựa rất tiện lợi và rẻ tiền, và không có sự khuyến khích hoặc chính sách khuyến khích sử dụng các sản 
phẩm thay thế. Nhiều người tiêu dùng phát biểu rằng nếu họ mua một mặt hàng có thể tái sử dụng như túi 
nhựa bền hoặc chai nhựa PET cứng, họ sẽ cố gắng rửa sạch và tái sử dụng càng nhiều càng tốt. 

 
Ở Cần Thơ, thói quen dường như mạnh hơn rất nhiều so với những nỗ lực giáo dục và các chiến dịch của 
chính phủ; phần lớn mọi người chỉ ưa dùng những gì thuận tiện nhất hoặc sẵn có nhất. Không thể thay thế 
hoàn toàn túi nhựa theo cách này mà phải có một lựa chọn khác với độ tiện lợi tương đương. 

 
“Tôi thấy chẳng có ích gì mấy [cười]. Lúc mới bắt đầu tuyên 
truyền thì mọi người rất hưởng ứng. Nhưng sau khi dự án kết thúc 
hoặc địa phương dừng tuyên truyền thì đâu lại vào đó.” 

 
— Công ty sản xuất đồ dùng thay thế nhựa 
 

“Do văn hóa gia đình, văn hóa nhà trường… nếu giáo dục 
không triệt để thì sẽ không có tác dụng.” 

 
— Nữ doanh nhân tự do 
 

“Không ai thắc mắc về nó [các sản phẩm thay thế túi nhựa]… 
Đúng thế, họ chỉ dùng những gì được đưa cho thôi.” 

 
— Chủ cửa hàng tạp hóa 
 

“[Các chính sách] Không hiệu quả lắm. Chúng tôi phải dùng túi nhựa vì không 
có gì thay thế kịp thời cả. Chẳng hạn như việc Kinh doanh của tôi, tôi không thể 
buôn bán gì nếu không chứa đồ vào túi cho khách mang về.” 

 
— Nhà cung cấp thực phẩm 

 
Các lựa chọn thay thế hiện tại cho các sản phẩm nhựa cũng đắt hơn. Tài chính là một rào cản lớn trong 
việc chuyển đổi từ nhựa sang vật liệu bền vững. Một số người tiêu dùng chỉ chuyển sang các sản phẩm có 
thể tái sử dụng khi họ có đủ năng lực tài chính để tiêu dùng chúng, và người ta lưu ý rằng thường chỉ 
những người giàu có nhất mới có thể mua và sử dụng các sản phẩm thay thế. Trong lĩnh vực kinh doanh, 
chủ cửa hàng chỉ có thể cung cấp cho khách hàng các lựa chọn thay thế nhựa khi lợi nhuận của họ cho 
phép. 

 
“Sau đó tôi chuyển sang dùng ống hút kim loại. Tôi chỉ mua 
được khi giá rẻ hơn thôi. Trước đó giá cao lắm.” 

 
— Nữ doanh nhân tự do 
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“Về phía mình, chúng tôi đã nỗ lực xử lý các vấn đề về giá cả 
bởi như bạn biết, các sản phẩm thay thế nhựa thật sự rất đắt.” 

 
— Công ty sản xuất sản phẩm thay thế nhựa 
 

“Nếu những loại túi này trở nên phổ biến thì người dân sẽ 
bắt đầu sử dụng nhiều hơn. Khi đó thì giá cả sẽ hợp lý thôi.” 

 
— Chủ cửa hàng tạp hóa 

 
Bất chấp những rào cản hiện tại trong việc thực hiện các giải pháp thay thế nhựa, các doanh nghiệp vẫn 
đang tìm cách để dần dần thay đổi tâm lý người dân. Việc chuyển đổi hoàn toàn sang tiêu dùng các vật liệu 
thay thế nhựa vẫn chưa thể thực hiện được, vì vậy các quán cà phê và cửa hàng đang mang lại nhiều lựa 
chọn hơn cho khách hàng. Khuyến khích và truyền cảm hứng cho khách hàng là một chiến lược phổ biến, 
và đôi khi là chiến lược duy nhất. Trong một số trường hợp, các chủ doanh nghiệp này thành công trong 
việc thay đổi dần hành vi của người tiêu dùng. 

 
“Quán cà phê của tôi là chỗ duy nhất khuyến khích khách hàng tự mang 
bình chứa cá nhân đến mua đồ uống vì chúng tôi không dùng cốc nhựa hay 
cốc giấy. Họ sẽ được giảm giá 20% nếu mang bình cá nhân nên đa phần ai 
cũng thích.” 

 
— Chủ doanh nghiệp 
 

“Điều tôi muốn nói là tôi cố gắng hạn chế sử dụng nhựa nhất có 
thể. Nhìn chung, chúng tôi không cấm việc dùng nhựa. Chúng tôi 
chỉ cố gắng truyền cảm hứng cho mọi người bằng cách đưa ra 
các lựa chọn thay thế mà thôi.” 

 
— Chủ doanh nghiệp 
 

“Ban đầu khách hàng của chúng tôi không mấy thoải mái. Họ cho rằng chúng 
tôi đã quá khắt khe, tuy nhiên khi đã hiểu lý do đằng sau thì chuyện trở nên 
giống như họ chỉ đang quan tâm đến sở thích của mình.” 

 
— Chủ doanh nghiệp 
 

Trong các cuộc phỏng vấn, chúng tôi rất mừng khi được nghe về một số sáng kiến đã được khởi động gần 
đây tại Cần Thơ, nhất là do thế hệ trẻ khởi xướng, nhằm phát triển và sử dụng các giải pháp thay thế nhựa. 
Đây có thể là cơ hội cho hoạt động kinh doanh và đổi mới của địa phương trong thành phố và đồng thời là 
thời điểm lý tưởng để tiếp cận các lựa chọn thay thế và tạo áp lực xã hội đối với việc thay đổi hành vi trong 
tương lai. Một số sáng kiến đó bao gồm: 

1. Quán cà phê sử dụng ống hút mì, gạo và ống tre thay vì nhựa 

2. Các cửa hàng ăn uống, cà phê áp dụng chương trình giảm giá cho khách hàng sử dụng hộp đựng cá 
nhân 
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3. Các cửa hàng bán túi và đồ đựng cá nhân bằng vải và tre thay vì nhựa với khẩu hiệu khuyến cáo người 
dùng không sử dụng đồ nhựa hoặc chung tay bảo vệ môi trường. 

4. Sáng kiến “Xây dựng mô hình người dân Cồn Sơn hạn chế sử dụng túi nhựa” 

Năm 2019, thành phố Cần Thơ công bố kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn 
đến năm 2025. Trong khuôn khổ kế hoạch này, thành phố cam kết đảm bảo 40% túi nhựa tại các trung tâm 
thương mại và siêu thị sẽ được sản xuất từ vật liệu “thân thiện với môi trường” (VNS 2019). 

 

Thu gom 
 

Nằm trong kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, Cần Thơ đặt 
mục tiêu thu gom 100% rác thải sinh hoạt vào năm 2030. Thành phố cũng đã cam kết nâng cấp các quy 
định và chính sách về quản lý chất thải rắn, hiện đại hóa các cơ sở xử lý chất thải, nghiên cứu công nghệ 
xử lý chất thải rắn tiên tiến (VNS 2019). Ước tính đến thời điểm hiện tại, công suất thu gom và vận chuyển 
của Cần Thơ là khoảng 416 tấn/ngày và thu gom 55% tổng lượng rác thải phát sinh giữa các ngành (theo 
Ngân hàng Thế giới 2011). Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị URENCO đảm nhận thu gom rác thải 
sinh hoạt hàng ngày tại Cần Thơ và dịch vụ cho 78,4% số hộ dân. Khoảng 6% hộ gia đình đang sử dụng 
dịch vụ tư nhân thu gom rác tại địa phương và 15,6% cho biết họ tự xử lý rác (theo Ủy ban nhân dân thành 
phố Cần Thơ 2015). 

 
Mặc dù tỷ lệ thu gom hộ gia đình ở các khu vực đô thị có vẻ tương đối cao và dường như có sự đồng thuận 
rằng phần lớn người dân ở các trung tâm đô thị được tiếp cận với các dịch vụ quản lý chất thải, nhưng một 
điều đáng lưu ý trong các cuộc phỏng vấn là có thể có sự nhầm lẫn về thời gian thu gom cụ thể, chính sách 
phân loại và vấn đề những loại rác nào sẽ được hoặc không được chấp nhận. LIP cũng lưu ý rằng đã có 
một khoản chi phí tương đối mới được thực hiện đối với người dân để chi trả cho việc nhận hàng thay thế. 
Mặc dù thông tin về các chính sách đã sẵn có nhưng chưa được thông báo đến công chúng một cách hiệu 
quả. Điều này có thể dẫn đến một hệ thống không tối đa hóa việc thu gom rác thải sinh hoạt. 
 

 
“Những nỗ lực phân loại rác thải đã được khởi xướng từ đầu 
năm nay nhưng chỉ tồn tại được một thời gian ngắn, rồi lại 
chẳng ai thu gom nữa. Họ chỉ phân phát tờ rơi mà thực tế lại 
chẳng có ai đi thu gom rác thải cả.” 

 
— Nữ doanh nhân tự do 
 

“Tôi phải phân loại rác đàng hoàng không thì chẳng ai nhận thu gom cả.” 
 
— Nhà cung cấp thực phẩm 
 

“Nếu lúc họ tới mà chủ nhà không mang hết rác ra một lượt, họ 
sẽ rời đi. [Nhưng họ vẫn sẽ tiếp nhận chứ?] Đúng vậy.” 

 
— Nữ doanh nhân tự do 
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Yếu tố tài chính dường như là một rào cản phổ biến khác đối với việc tiếp cận thu gom chất thải. Những 
người được phỏng vấn phát biểu rằng họ không chắc chắn về mức độ và khả năng chi trả phí thu gom, và 
chi phí bổ sung thêm là bao nhiêu. Có vẻ như hệ thống tính phí còn tương đối mới và thông tin chưa đến 
được mọi hộ gia đình. Đây cũng là một trường hợp khác trong đó các quy định thu gom không được truyền 
đạt hoặc điều tiết một cách tối ưu. 

 
 

“Khi những người thu gom rác thấy còn nhiều rác, họ sẽ không thu 
hết trừ khi bạn trả thêm tiền. Họ không chịu thu các cành cây trừ khi 
tôi tự trả thêm cho họ.” 

 
— Chủ doanh nghiệp 

 
Hơn nữa, tồn tại các rào cản vật lý ngăn các bộ phận của cộng đồng tiếp nhận các dịch vụ thu gom 
chất thải. Hẻm và cầu dường như là các rào cản phổ biến chung quanh Cần Thơ. Những người được 
phỏng vấn bày tỏ rằng xe thu gom rác từ các dịch vụ công cộng không thể đi qua các ngõ hẹp hay cầu 
hẹp. 

 
“Thường thì họ không thể thu rác ở những ngõ nhỏ.” 

 
— Nhà cung cấp thực phẩm 
 

“Chỉ 50% [người tiếp cận được dịch vụ] thôi. Như kiểu đường đến nhà tôi 
mà xe tải không đi qua cầu được. Không đến được khu vực bên đó. Có 
hai nơi mà chỉ mỗi chỗ tôi được dọn rác. Xe rác không qua cầu được.” 

 
— Người đồng nát 
 

Như đã đề cập trong phần Cộng đồng của báo cáo ở trên, cũng có thể có một số nhầm lẫn xung quanh các 
chính sách cùng quy địnhthu gom chất thải trong thành phố, đồng thời cơ sở hạ tầng và giao thông cho khu 
vực phi chính thức là rất ít.
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Hình 11: Vị trí các bãi tập kết rác thải công cộng ở Cần Thơ theo khảo sát của LIP 
 

 
Từ một cuộc khảo sát trực quan do LIP thực hiện trên các lát cắt xả thải (tổng cộng 2700m2), có 25 thùng 
rác công cộng và chỉ có một thùng tái chế; hai trong số chín khu vực 1km2 không có bất kỳ thùng rác công 
cộng nào (Hình 14). Các phiên bản phóng to của các khu vực lát cắt trong Hình 14 được kèm theo trong 
phần Phụ lục. Ngoài ra, khu vực rộng 2700m2 còn có 56 đống rác bất hợp pháp và 6 đống tro từ chất thải bị 
đốt cháy. Những bãi rác đó hoặc là tập kết rác thải bừa bãi, hoặc phổ biến hơn là rác thải gia đình để trên 
đường chờ thu gom. Điều thứ hai thường xuyên xảy ra vì mọi người không biết về thời gian thu gom rác 
thải sinh hoạt, hoặc trong trường hợp không thuận tiện để vứt hay những lúc họ vắng nhà. Số lượng rác 
thải bất hợp pháp tương đối cao trong thành phố có thể là một dấu hiệu khác cho thấy người dân đang bối 
rối trong việc thu gom rác thải. 

Đống rác (56) 

Thùng rác (25) 

đống tro (6) 

Thùng rác tái chế (1) 
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Hình 12: Các bãi rác bất hợp pháp 
 

(Nguồn ảnh: Viện DRAGON) 
 
 

Kết thúc chu kỳ 
 

Các nghiên cứu trước đây cho thấy phần lớn chất thải rắn ở Việt Nam được đưa vào bãi chôn lấp hoặc bãi 
rác lộ thiên (theo MONRE 2011). Lĩnh vực tái chế ở Cần Thơ hoàn toàn phi chính thức và được LIP coi là 
một thành phần quan trọng của việc thu gom và quản lý chất thải ở thành phố. 

 
Hình 13: Quản lý chất thải rắn ở Việt Nam 

 

 

(MONRE 2011; Luong 2013) 

 
Khoảng mười năm trước, nhựa chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ (ước tính từ 6-9%) trong toàn bộ dòng 
chất thải rắn ở hộ gia đình tại Cần Thơ (Nguyên và cộng sự 2010; Nguyên và cộng sự 2011), nhưng 
điều này có thể đã thay đổi (và nhựa thường nằm trong khoảng 11-13% trên toàn cầu). Phần lớn rác 
thải sinh hoạt (ước tính từ 75-85%) là rác thực phẩm hữu cơ, dễ phân hủy sinh học (Thanh và cộng sự 
2010) và có khả năng tiếp diễn tới ngày nay. Một số vùng nông thôn làm thêm phân hữu cơ gia đình, 
tuy nhiên hiện nay ở Cần Thơ chưa tồn tại thị trường bán phân hữu cơ. Người ta cho biết nông dân 
thường thích sử dụng phân bón hóa học hơn. Tuy nhiên, có cơ hội cho việc làm ra phân trộn trong 
thành phố nếu các quy trình phân loại rác được phổ biến và thực thi nghiêm túc; đồng thời xây dựng thị 
trường cho các vùng nông thôn sử dụng phân đó trong hoạt động nông nghiệp của họ. Những người 
được phỏng vấn cũng đề cập rằng các khu vực nông thôn hoặc những vùng xa xôi hẻo lánh rất khó 

Ủ phân compost 

Thiêu hủy 

Tái chế 

Chôn lấp và đổ đống 
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tiếp cận với người thu gom rác thải và tỷ lệ thu gom rác thải hộ gia đình không cao. 
 

Hình 14: Chất thải rắn đô thị tại Cần Thơ 
 

 

(Nguyen và cộng sự. 2011) 

 
Năm 2018, Cần Thơ đã khai trương một trong những nhà máy đốt rác lớn nhất Việt Nam. Nhà đốt rác 
thu hồi năng lượng tại huyện Thới Lai chủ yếu phục vụ cho rác quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, có 
thể xử lý khoảng 400 tấn chất thải mỗi ngày và tạo ra 60 triệu KW điện mỗi năm. Nhà máy dự kiến có 
thể xử lý khoảng 70% lượng rác thải sinh hoạt tại Cần Thơ (Kiên và cộng sự 2018; Huỳnh và cộng sự 
2018). Theo một số cuộc phỏng vấn, cộng đồng nhận thức được rằng tất cả chất thải sẽ sớm được 
thiêu hủy miễn đó là vật liệu có thể đốt cháy được, không quan trọng việc được phân loại hay tái chế. 
Tuy nhiên, người ta thấy rằng ít nhất 11% lượng rác thải sinh hoạt ở Cần Thơ có thể tái chế được 
(Thanh và cộng sự 2010). 

 
Một doanh nghiệp xã hội chế tác (upcycling) nhựa được thành lập tại Hà Lan vào năm 2017 đã được giới 
thiệu tại Việt Nam năm 2018 mang tên “Upp! Upcycling Plastic”. Những người sáng kiến hợp tác chặt chẽ 
với các đối tác địa phương để thu gom và xử lý chất thải nhựa từ môi trường, sau đó tích hợp trở lại quy 
trình sản xuất nhựa để tạo ra các sản phẩm thay thế cho ngành xây dựng và nội thất (Ho 2019). Được tài 
trợ bởi Quỹ Rockefeller, doanh nghiệp đã mở rộng phạm vi nghiên cứu các khu vực ở Cần Thơ vào năm 
2018 và lên kế hoạch lắp đặt các thiết bị lưu vực tại Kênh Cái Khế, các hồ Bún Xáng và Xáng Thổi, sông 
Rạch Ngỗng và Cần Thơ. Chi phí vận hành 150.000 euro và dự kiến thu gom và xử lý một phần nhỏ rác thải 
nổi vớt trên sông trong tổng 650 tấn rác mỗi ngày (theo VietnamNet 2018). Một số nhựa này sẽ được sử 
dụng để tạo ra “Công viên tái chế” ở Cần Thơ theo mô hình của một công viên ở Rotterdam. Tuy nhiên, do 
nhận thấy rằng lượng rác thải được thu gom ở Cần Thơ không đủ giá trị nên hoạt động này đã bị đình trệ 
trong hai năm qua. Tuy nhiên, một nhà máy nhựa tuần hoàn đang được xây dựng tại Phú Quốc, và có một 
thiết bị vớt rác di động lắp đặt tại Rạch Cái Khế ước tính chí phí khoảng 400,000 euros.

Hữu cơ (79.65%) 

Nhựa và cao su (9.57%) 

Sành sứ và gạch đá (3.1%) 

Giấy (2.79%) 

Vải (1.86%) 

Thủy tinh (1.52%) 

Linh tinh (0.76%) 

Kim loại (0.7%) 

Chất thải nguy hại (0.03%) 
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Kế hoạch Quản lý Chất thải rắn Cần Thơ đã vạch ra các mục tiêu liên quan đến việc mở rộng cơ sở hạ tầng 
liên quan đến quản lý chất thải trong những thập kỷ tới, được tóm tắt dưới đây (Hồng và cộng sự 2015): 

 
• Đến năm 2020: 

» Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn quận Ô Môn (mở rộng thêm khoảng 27 ha) và giai 
đoạn 2 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai (mở rộng thêm khoảng 10 ha), đáp ứng nhu cầu xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp. 

» Đầu tư giai đoạn 1 khu xử lý chất thải rắn huyện Vĩnh Thạnh (quy mô khoảng 15 ha). 

» Thực hiện lộ trình đóng cửa các khu xử lý chất thải rắn thông thường và phân tán nguy hại do không còn phù 
hợp với quy hoạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 
• Giai đoạn 2021-2030: 

» Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và nhận thức cộng đồng. 
» Đầu tư trang thiết bị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. 
» Thực hiện đồng bộ phân loại chất thải rắn tại nguồn và thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn Thành 
phố. 
» Xây dựng và hoàn thiện các khu xử lý chất thải rắn tại các huyện Thới Lai và Vĩnh Thạnh. 

 
• Sau năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050: 

» Mở rộng các khu liên hợp xử lý chất thải rắn để đáp ứng nhu cầu xử lý của thành phố trong tương lai. 

» Nâng cấp công nghệ xử lý chất thải rắn theo hướng tiết kiệm đất, tiết kiệm năng lượng và thu hồi, thân 
thiện với môi trường theo tiêu chí bền vững. 

 
Chỉ trong năm ngoái, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về việc tăng cường 
quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý nhựa và giảm thiểu chất thải nhựa (theo Kế hoạch chất thải nhựa 
đến năm 2020). Sau đó, theo như những người được phỏng vấn, có thông tin cho rằng hoạt động sử 
dụng túi nhựa ở Cần Thơ đã tăng lên do các cửa hàng muốn tiếp tục sử dụng chúng, nhưng điều này 
không thể xác minh. Tuy nhiên, sẽ có những hoạt động và mục tiêu mà các bộ, ngành và địa phương 
thực hiện như một phần của quy định trong những năm tới, được tóm tắt dưới đây (theo Quy hoạch 
chất thải nhựa 2020; báo Nhân dân 2020): 

 
• Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cần gương mẫu, tích cực, đi đầu 

trong việc giảm thiểu chất thải nhựa: 
» Giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi nylon khó phân hủy, bao bì nhựa thực 
phẩm, chai nhựa, ống hút, hộp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn) 

» Không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai lọ, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa ... dùng một lần tại nơi làm việc và trong 
các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện khác 

» Ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường 

 
• Giáo dục công chúng 
» Thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế chu chuyển 
» Thực hiện giảm thiểu và phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải (bao 

gồm cả chất thải nhựa) 
» Xây dựng tài liệu kỹ thuật hướng dẫn phân loại rác tại nguồn 
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» Nghiên cứu, đề xuất cơ chế hạn chế sản xuất và tiêu dùng cùng lộ trình cấm sản xuất và tiêu thụ một số sản 
phẩm nhựa dùng một lần 

 
•  Thực hiện chặt chẽ các quy định về nhập khẩu phế liệu nhựa theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: 
» Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao: 
 
» Hoàn thiện thể chế quản lý chất thải rắn trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi theo hướng coi chất 
thải và chất thải nhựa là tài nguyên thiên nhiên 

 
» Thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế chu chuyển 
 
» Nghiên cứu, xây dựng hàng rào kỹ thuật về môi trường đối với các sản phẩm, hàng hóa có chứa vi hạt, túi 
nano nhựa, túi nhựa 

 
 

Rò rỉ 

Hình 15: Rác thải tại các trục đường đi bộ ở Cần Thơ  
 

(Nguồn ảnh: Viện DRAGON) 

 
Tổng cộng có 2.704 mẩu rác đã được ghi nhận trên 27 lát cắt rộng 100m2 ở chín khu vực km vuông khác 
nhau được lấy mẫu từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Các vị trí lát cắt xả thải được chọn bằng 
phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng, trong đó các lát cắt được chọn ngẫu nhiên trong chín km 
vuông được phân bổ trên ba nhóm dân số (trên, giữa, dưới) dựa trên dữ liệu dân số xung quanh LandScan. 
Các mẩu rác thải được ghi lại bằng cách sử dụng ứng dụng ứng dụng Marine Debris Tracker mã nguồn mở.  

 
Trên tất cả 27 tuyến, nhựa thực phẩm chiếm tỷ lệ phần trăm lớn nhất theo danh mục rác thải, tiếp đó là 
các sản phẩm thuốc lá. Giấy, nhựa khác, thủy tinh và PPE chiếm từ 4% đến 8%, trong khi tất cả các 
loại vật liệu khác bao gồm mảnh nhựa, chất hữu cơ, vật liệu C&D, đồ dùng chăm sóc cá nhân, kim loại, 
chất thải điện tử, vải, dụng cụ đánh cá và các chất thải khác được chiếm 2% hoặc ít hơn tổng số đo 
đếm (Hình 16). Tổng tỷ lệ các mặt hàng nhựa thông thường (tổng số nhựa thực phẩm, nhựa khác, 
PPE, mẩu nhựa và đồ dùng chăm sóc cá nhân) được tìm thấy chiếm 47% trong tổng số mặt hàng. 
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Hình 16: Các loại chất liệu rác thải thu thập tại các tuyến phố ở Cần Thơ 

 

 
 

Khi xem xét đặc điểm rác thải dựa trên số lượng dân cư, có thể thấy một số điểm khác biệt giữa ba nhóm 
(Hình 17). Ở khu vực có dân số cao nhất, cho đến nay các mặt hàng thuốc lá chiếm phần lớn trong các loại 
rác được tìm thấy, trong khi nhựa thực phẩm chiếm đa số ở các khu vực dân số trung bình và thấp hơn. Ở 
khu vực dân số trung bình, tỷ lệ mảnh thủy tinh và nhựa cao hơn ở một trong các khu vực dân số khác. 
Dụng cụ đánh bắt chỉ được xác định ở khu vực có mật độ dân số thấp nhất. Tại mỗi khu vực, PPE bao gồm 
khoảng 5% các mẩu rác được tìm thấy, nhưng điều đáng chú ý là số lượng mẩu rác PPE đã có thể tiệm cận 
0 ở thời điểm trước đại dịch COVID-19 và đại diện một loại rác đất liền mới mà có thể cần chú ý trong 
tương lai. 

Nhựa thực phẩm (34%) 

Mẩu thuốc lá (33%) 

Giấy (8%) 

Nhựa khác (6%) 

Thủy tinh (4%) 

PPE (4%) 

Mảnh nhựa 

Hữu cơ 

Rác xây dựng 

Vật dụng cá nhân 

Kim loại 

Rác điện tử 

Quần áo 

Khác 

Ngư cụ 
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Hình 17: Tỷ lệ các loại chất liệu rác thải phổ biến nhất ở các khu vực dân số thấp (trong cùng), trung 
(giữa) và cao (ngoài) tại Cần Thơ 

 

 
 

Trong các cuộc phỏng vấn, một điều được ghi nhận rằng thành phố Cần Thơ đã có các quy định nhất định 
về vấn đề xả rác, tuy nhiên việc này không được thực thi một cách thuận lợi và hầu hết mọi người không 
nhận thức hoặc cảm nhận được bất kỳ hậu quả nào liên quan đến việc xả rác (“không giống như ở 
Singapore, nơi bạn có thể sẽ vào tù vì xả rác”). Một số người được phỏng vấn cho biết không còn hiện 
tượng cố tình xả rác bừa bãi, tuy nhiên một số người khác lưu ý rằng đây là vấn đề đã xảy ra trong nhiều 
năm và vẫn đang tiếp tục là một vấn đề tại Cần Thơ cho đến ngày nay. 

 
Bảng 5: Mật độ rác thải và các thành phần rác thải phổ biến nhất tại các tuyến đường ở 
Cần Thơ 

 
 

Mật độ dân số 
 

Top 5 thành phần rác thải phổ biến nhất Mật độ rác thải 
(số lượng/m2) 

 
Thấp 
(5 – 916 người/km2) 

 
1) Thuốc lá, 2) Túi đựng hàng tạp hóa bằng 
nhựa, 3) Giấy gói nhựa, 4) Ống hút, 5) Ly/ nắp 
bằng xốp hoặc nhựa 

 
1,29 

 
Trung 
(916 – 2,225 người/km2) 

 
1) Giấy gói nhựa, 2) Thuốc lá, 3) Chai thủy tinh, 
4) Túi đựng hàng tạp hóa bằng nhựa, 5) Ống hút 

 
0,75 
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Mật độ dân số 

 
Top 5 thành phần rác thải phổ biến nhất Mật độ rác thải 

(số lượng/m2) 

 
Cao 
(2,225 – 45,599 người/km2) 

1) Thuốc lá, 2) Ống hút, 3) Dây nhựa, băng 
dính hoặc bẫy nhựa, 4) Túi đựng hàng tạp 
hóa bằng nhựa, 5) Giấy gói nhựa 

 
0,95 

 
Mật độ rác thải được tính toán theo từng mức trong ba mức mật độ dân số (Bảng 5). Mật độ rác trên một 
mét vuông cao nhất ở những vùng có dân số thấp nhất và thấp nhất ở những vùng có dân số trung bình. 
Giấy gói thực phẩm bằng nhựa, thuốc lá, túi đựng hàng tạp hóa bằng nhựa và ống hút nằm trong số năm 
thành phần phổ biến nhất ở cả ba khu vực tính dân số và trên tổng số mẩu rác nói chung. 

 
Mật độ rác thải ở các nước đang phát triển khác ở Nam Á dao động từ 0,5 mẩu rác/m2 đến 15 mẩu rác/m2, 
trung bình khoảng 4-5 mẩu rác/m2 (n = 40). Số lượng rác ở Cần Thơ thấp hơn đáng kể so với giá trị trung 
bình được quan sát ở Nam Á và cũng thấp hơn một chút so với số lượng ở một đảo quốc nhỏ (1,8 mẩu 
rác/m2) (Youngblood và cộng sự, trong quá trình chuẩn bị).
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37 | Cơ hội 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chúng tôi khuyến khích khám phá các cơ hội sau để mở rộng và tăng cường tuần hoàn ở Cần Thơ dựa 
trên kết quả của báo cáo này. Các cơ hội được phân loại dựa trên bảy khía cạnh của mô hình CAP và được 
liệt kê sơ bộ dựa trên mức độ tác động tiềm tàng để giảm thiểu rác thải nhựa ở Cần Thơ. Mục đích của Hội 
thảo Đánh giá Cơ hội sắp tới tại Cần Thơ trong khuôn khổ Đô thị Đại dương là để thành phố ưu tiên hơn 
nữa các cơ hội này dựa trên tác động, tính khả thi và chi phí. Điều quan trọng cần lưu ý là các cơ hội được 
liệt kê dưới đây được chỉ ra dựa trên các kết quả, tuy nhiên các giải pháp không thể xảy ra trong môi trường 
chân không và có tác động mạnh nhất khi được kết hợp có chiến lược trong khuôn khổ một hệ thống tổng 
thể. 

 
ĐẦU VÀO 

 
• Có thể có cơ hội làm việc với các nhà sản xuất trong nước về số lượng lớn các sản phẩm phim nhựa nhiều lớp 

được bán trong các cửa hàng tiện lợi ở Cần Thơ; tái thiết kế bao bì sản phẩm, quảng bá các chương trình tái sử 
dụng hoặc bán hàng loạt, thúc đẩy EPR (trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) nhằm thu gom lại ở địa phương, 
hoặc gia tăng thị trường địa phương trong việc thu giữ và tái chế các loại này. 

 
CỘNG ĐỒNG 

 
• Công chúng mong muốn có những chiến dịch nâng cao nhận thức địa phương và truyền thông hiệu quả hơn về 

các cải tiến và quy định hiện có cũng như sắp tới về vấn đề quản lý chất thải. Một điểm cần lưu ý rằng nguồn thông 
tin có tồn tại nhưng không tiếp cận được tất cả mọi người theo cách thức tác động. Các đối tác trong chương trình 
này có thể hợp tác để phát triển và duy trì các chiến dịch truyền thông với mục tiêu tiếp cận số lượng nhân khẩu 
nhất định với thông điệp rõ ràng. Đặc biệt quan tâm đến việc tiếp cận các học sinh mẫu giáo và tiểu học để nuôi 
dưỡng các thế hệ tiếp theo. 
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• Thế hệ trẻ ở Cần Thơ tỏ ra hào hứng với các sáng kiến về việc giảm thiểu lượng nhựa sử dụng một lần và tăng 
cường sử dụng các vật dụng thay thế và tái sử dụng. Điều này có thể tạo ra cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực Kinh 
doanh mới. 
 

• Túi nhựa được xác định là một vật dụng tiện lợi hàng đầu rất khó thay thế, tuy nhiên người dân thường 
muốn thử tái sử dụng vì nó không có giá trị trên thị trường tái chế và thường không được những người 
mua ve chai ưa chuộng - cơ hội để tạo một chiến dịch xoay quanh các mục tiêu mặt hàng sử dụng một 
lần, đồng thời nâng cao nhận thức cũng như tính sẵn có của các sản phẩm thay thế và các mặt hàng có 
thể tái sử dụng. Tuy nhiên, thông qua cuộc phỏng vấn với các bên liên quan, người ta thấy rõ rằng các 
chính sách và chiến dịch như vậy sẽ cần được kết hợp giải pháp khuyến khích kinh tế để duy trì sự thay 
đổi hành vi lâu dài giữa người tiêu dùng và chủ doanh nghiệp. 

 
THIẾT KẾ SẢN PHẨM 

 
• Các cửa hàng thực phẩm và nhà hàng chủ yếu cung cấp bao bì PET, một loại bao bì có thể dễ dàng tái chế - 

việc tái chế này cần được mở rộng và nâng cao hơn nữa nếu cần; nó đồng thời có thể tạo ra cơ hội kết nối 
chặt chẽ giữa các địa điểm cung cấp thực phẩm địa phương và cơ sở tái chế không chính thức tại địa 
phương để quản lý dòng chất thải đó. 

 
SỬ DỤNG 

 
• Chi phí cao của các lựa chọn thay thế và vấn đề thiếu các quy định chuẩn hóa cho các mặt hàng dễ phân hủy sinh 

học đã khiến các cửa hàng và nhà cung cấp địa phương không thay đổi việc sử dụng nhựa dùng một lần, vì vậy có 
thể có cơ hội phát triển và thực thi các quy tắc mới để khuyến khích việc thay đổi các hành vi nêu trên ở các cá 
nhân và doanh nghiệp tại Cần Thơ. Không nên bán túi nhựa có khả năng phân loại bằng ôxít dưới dạng túi “tự hủy” 
hoặc “có thể phân hủy” - chúng chỉ đơn giản là làm cho túi phân mảnh thành vi nhựa nhỏ hơn và nhanh hơn. 

 
THU GOM 

 
• Tỷ lệ xả rác bừa bãi ở Cần Thơ tương đối thấp. Mật độ rác trung bình thấp hơn so với các khu vực khác ở phía 

Nam và Đông Nam Á cũng như một quốc đảo nhỏ. Tuy nhiên, 56 bãi rác bất hợp pháp đã được tìm thấy trong diện 
tích 9 km2 và đã được nghiên cứu cho CAP. Dường như việc đổ bỏ rác thải là một vấn đề lớn hơn so với xả rác tại 
Cần Thơ. Người dân chia sẻ các khó khăn trong việc thu gom và quản lý rác thải, điều này có thể dẫn đến việc đổ 
rác tại địa phương và quản lý chất thải kém. Có một cơ hội lớn để 1) thiết kế hệ thống thu gom tối ưu với sự hợp 
tác của thành phố với những người thu gom rác tư nhân và thu gom rác phi chính thức; 2) để cộng đồng tham gia 
vào hệ thống này thông qua giáo dục và tiếp cận chủ động nhằm giảm thiểu tình trạng đổ rác bất hợp pháp. 

• Cải tiến các phương tiện thu gom bằng việc mua sắm các phương tiện vận chuyển tốt hơn (số lượng nhiều hơn và 
cân nhắc bổ sung các phương tiện dành cho những khu vực khó tiếp cận) cũng sẽ tối đa hóa và tối ưu hóa quy 
trình thu gom rác thải trong thành phố. 

• Danh mục phân loại chất thải của thành phố vẫn còn hạn chế ở những loại: chất thải có thể đốt được / không thể 
đốt được / chất thải nguy hại. Thành phố Cần Thơ nên kết hợp hơn nữa các danh mục có thể tái chế (Nhựa / gỗ / 
thủy tinh / giấy, v.v.) trong chiến lược phân loại của mình. Điều này đồng thời tạo ra cơ hội nâng cấp các Trạm 
trung chuyển của thành phố với các cơ sở phân loại rác có thể tái chế. 

• Khuyến khích việc gia tăng số lượng thùng rác công cộng trong thành phố cùng với việc tăng cường nỗ lực truyền 
thông xử lý rác thải đúng cách. 

• Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn còn thiếu nhiệm vụ thu gom chất thải chảy trên sông rạch. Cần Thơ sẽ được 
hưởng lợi từ các công cụ/cách thức bổ sung để dọn sạch hệ thống cấp nước của mình. 
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KẾT THÚC CHU KỲ 

 
• Có cơ hội cung cấp các nguồn lực bổ sung (ví dụ: xe điện thay vì xe đạp) và chuẩn hóa (ví dụ: thời gian và địa 

điểm thu gom) lĩnh vực tái chế phi chính thức để những người lao động phi chính thức (người mua phế liệu) có thể 
tăng cường thu gom và tối ưu hóa hệ thống tái chế tại Cần Thơ. Các điều kiện làm việc khác cho khu vực phi chính 
thức cần được nghiên cứu để cân nhắc thực hiện các nâng cấp nếu cần thiết. 

• Việc khuyến khích ứng dụng các công nghệ mới có thể giúp tăng cường thu gom và quản lý chất thải cho các khu 
vực khó tiếp cận, đồng thời hỗ trợ các công đồng thu nhặt rác và sự cộng tác giữa họ. 

• Xây dựng (và thực thi) chính sách phối hợp với các kế hoạch quản lý chất thải quốc gia và ô nhiễm nhựa. 
• Vì tất cả hoạt động tái chế hiện được thực hiện bởi khu vực phi chính thức, việc hỗ trợ/ nâng cao năng lực cho 

nhóm này có thể cải thiện dịch vụ thu gom, tăng tỷ lệ tái chế và tạo ra việc làm. 
• Thành phố Cần Thơ xếp chất thải xây dựng vào phân loại chất thải không đốt được và đổ chất thải này vào các bãi 

chôn lấp; Thành phố có cơ hội triển khai một cơ sở thu gom vật liệu để thu hồi /tái chế những vật liệu đó và có thể 
có những cơ hội hữu ích để hợp tác với lĩnh vực công nghiệp nhằm tìm ra giải pháp xử lý sáng tạo cho việc xử lý 
chất thải nguy hại và không thể đốt cháy. 

• Khám phá các cách thức làm phân hữu cơ gia đình do tỷ lệ rác thải thực phẩm hộ gia đình cao và tồn tại nhu cầu 
về phân hữu cơ tiềm năng ở khu vực nông thôn. 

• Tìm hiểu kĩ hơn khả năng đóng cửa hiệu quả các bãi chôn lấp cũ ở Cần Thơ. 
• Khám phá các cơ hội xung quanh dự án 'Trung tâm Xử lý Chất thải'. Trung tâm rộng 47 mẫu Anh sẽ xử lý các dạng 

chất thải khác nhau trên quy mô toàn vùng. Dự án thử nghiệm Nhà máy Xử lý Chất thải thành Năng lượng đã được 
vận hành trên diện tích 5,2 héc ta đầu tiên. 

• Theo báo cáo của các bên liên quan, cơ sở đốt rác địa phương đang là một yếu tố cản trở động lực cho việc tách 
nguồn, tái chế và thu hồi vật liệu. Đốt cháy phải là khâu cuối cùng của một hệ thống quản lý tổng hợp chất thải và 
phân cấp với việc tái chế tối đa và chỉ những phần còn lại mới được đốt để tạo ra năng lượng. 

• Có một cộng đồng tái chế/ tái sử dụng nhỏ nhưng rất nhiệt huyết ở Cần Thơ cần hỗ trợ và phát triển hơn nữa. 
 

RÒ RỈ 
 

• Các giải pháp ở trên, đặc biệt là về chính sách và phương thức tiếp cận cộng đồng, có thể được áp dụng trên các 
loại rác thải nguy hại nhất được tìm thấy trong thành phố, ví dụ như thuốc lá và thực phẩm. 

• Các lát cắt ngang cần được điều chỉnh và lặp lại nhiều lần theo thời gian để đo lường mức độ thay đổi sau khi thực 
hiện các biện pháp can thiệp vốn là kết quả của quá trình Đô thị Đại dương. 

• Các thiết bị vớt rác lưu vực, thường là biện pháp cuối cùng để ngăn chặn chất thải xâm nhập hoặc tồn tại trong môi 
trường, có thể được ứng dụng ở Cần Thơ. Ví dụ, The Ocean Cleanup thông báo hợp tác với Coca Cola trong năm 
2021 để đặt một thiết bị vớt rác trên sông ở Cần Thơ cùng với 14 hệ thống sông khác trên thế giới (The Ocean 
Cleanup, 2021). Việc quản lý chất thải phát sinh và cơ sở hạ tầng liên quan cần được ưu tiên để những dự án làm 
sạch như thế này bền vững và không gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế hoặc môi trường địa phương.
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Hình 18: Mật độ rác thải đã được lấy mẫu tại Cần Thơ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mật độ rác ở đường cắt ngang 
Số lượng rác trên 100m 
         18 – 61 

62 – 106 
107 – 318 

 
Mật độ rác theo khu vực 

Số lượng rác trung bình trên 1km2  

54 – 57 
58 – 109 
110 – 212 
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Bảng 6: Cửa hàng tiện lợi - Các nhà sản xuất sản phẩm hàng đầu và các công ty mẹ 
 
 
 

Thương hiệu Sản phẩm Chất liệu Nhà sản xuất Địa điểm sản xuất Công ty mẹ Địa điểm công ty mẹ 

P&N Kẹo socola Màng phim 
nhiều lớp 

Công ty THNH 
bánh kẹo  
Phạm Nguyên 

TP HCM, 
Việt Nam 

Công ty THNN 
Phạm Nguyên 

TP HCM, 
Việt Nam 

Alpellipe Kẹo Màng phim 
nhiều lớp 

Perfetti Van 
Melle Viet Nam 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 

Tập đoàn Perfetti 
Van Melle 

Lainate, Italy 
Breda, Hà Lan 

Bảo Tín Trà 
Màng phim 
nhiều lớp Công ty Bảo Tín 

Thành phố Bảo 
Lộc, Việt Nam Công ty Bảo Tín 

Tỉnh Lâm Đồng, 
Việt Nam 

Bento Bim bim 
Màng phim 
nhiều lớp 

Srinanaporn 
marketing PLC 

Samut Sakhon 
74130, Thái Lan 

Srinanaporn 
marketing PLC 

Samut Sakhon 
74130, Thái Lan 

Bopbi Đồ ăn vặt Giấy gói 
nhựa 

Công ty TNHH 
Thuận Thiên Tuấn 

Thành phố Cao 
Lãnh, Việt Nam 

Công ty TNHH 
Thuận Thiên Tuấn 

Tỉnh Đồng Tháp, 
Việt Nam 

Chicky 
Stick Bimbim 

Màng phim 
nhiều lớp Công ty VFoods Samut Sakhon 

74130, Thái Lan Công ty VFoods Samut Sakhon 
74130, Thái Lan 

Clear Gói dầu gội Màng phim 
nhiều lớp Unilever VietNam 

TP HCM, Việt 
Nam Unilever London, ANH 

Clear Gói dầu gội Màng phim 
nhiều lớp Unilever VietNam 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam Unilever London, ANH 

Clear Gói dầu gội Màng phim 
nhiều lớp Unilever VietNam 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam Unilever London, ANH 

Comfort Nước xả vải Màng phim 
nhiều lớp Unilever VietNam 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam Unilever London, ANH 

Comfort Nước xả vải Màng phim 
nhiều lớp Unilever VietNam 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam Unilever London, ANH 

Comfort Nước xả vải Màng phim 
nhiều lớp Unilever VietNam 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam Unilever London, ANH 

Comfort Nước xả vải Màng phim 
nhiều lớp Unilever VietNam 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam Unilever London, ANH 

Cool Air Kẹo cao su Màng phim 
nhiều lớp 

Tập đoàn Mars 
Philippines 

Thành phố Antipolo, 
Philippines Mars, Incorporated Virginia, MỸ 

Cool Air Kẹo cao su Màng phim 
nhiều lớp 

Tập đoàn Mars 
Philippines 

Thành phố Antipolo, 
Philippines Mars, Incorporated Virginia, MỸ 

Cosy Bánh quy 
Màng phim 
nhiều lớp 

Mondelez Kinh Đô 
Việt Nam 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam Công ty Kinh Đô 

TP HCM,  
Việt Nam 
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Thương hiệu Sản phẩm Chất liệu Nhà sản xuất Địa điểm sản xuất Công ty mẹ Địa điểm công ty mẹ 

Cosy Bánh quy Màng phim 
nhiều lớp 

Mondelez Kinh Đô 
Việt Nam 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 

Mondelez Kinh Đô 
Corporation Chicago, MỸ 

Craven Thuốc lá Giấy Công ty thuốc lá 
Craven A 

TP HCM,  
Việt Nam 

British American 
Tobacco London, ANH 

Craven Thuốc lá Giấy Công ty thuốc lá 
Craven A 

TP HCM, Việt 
Nam 

British American 
Tobacco London, ANH 

DG Thuốc lá Màng phim 
nhiều lớp Dong Nai Food Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam Dong Nai Food Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam 

Doublemint Kẹo cao su Màng phim 
nhiều lớp 

Công ty Phú 
Tường 

Tỉnh Long An, 
Việt Nam Wrigley Jr Chicago, MỸ 

Doublemint Kẹo cao su Màng phim 
nhiều lớp 

Công ty Phú 
Tường 

Tỉnh Long An, 
Việt Nam Wrigley Jr Chicago, MỸ 

Golla Kẹo Màng phim 
nhiều lớp 

Perfetti Van 
Melle Viet Nam 

TP HCM,  
Việt Nam 

Tập đoàn Perfetti 
Van Melle 

Lainate, Italy 
Breda, Hà Lan 

Hảo Hảo Mì ăn liền Màng phim 
nhiều lớp 

Acecook 
VietNam 

TP HCM,  
Việt Nam Acecook TP HCM, Việt 

Nam 

Hoàng 
Thắng 

Đồ ăn vặt 
Việt 

Túi nhựa Hoàng Thắng TP Cần Thơ, 
Việt Nam 

Hoàng Thắng TP Cần Thơ, 
Việt Nam 

 
Hữu Hạnh 

Chuối sấy 
khô 

Nhựa Hải Dương TP Đồng Nai, 
Việt Nam 

Hải Dương TP Đồng Nai, 
Việt Nam 

IndoChips Bim bim 
Màng phim 
nhiều lớp 

Công ty Cổ 
phần Vietnam 
Liwayway Joint 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 

Công ty TNHH 
Liway Holding Philippines 

IndoChips Bim bim 
Màng phim 
nhiều lớp 

Công ty Cổ phần 
Vietnam Liwayway 
Joint 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 

Công ty TNHH 
Liway Holding Philippines 

Jelly bean Kẹo Màng phim 
nhiều lớp 

Pran Dairy 
Limited 

Palash Narsing di, 
Bangladesh Pran Dairy Limited Dhaka, 

Bangladesh 

Kara Mucho 
Strong Bim bim Màng phim 

nhiều lớp 
Công ty TNHH 
Koikeya Việt Nam 

TP Đồng Nai,  
Việt Nam Koike-Ya Inc. Tokyo, Nhật 

Bản 

Kinh Đô Bánh kẹp 
đóng gói 

Màng phim 
nhiều lớp 

Mondelez Kinh Đô 
Việt Nam 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 

Mondelez Kinh Đô 
Corporation Chicago, MỸ 

Kinh Đô Bánh mì 
đóng gói 

Màng phim 
nhiều lớp 

Mondelez Kinh Đô 
Việt Nam 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 

Mondelez Kinh Đô 
Corporation Chicago, MỸ 

Lays Bim bim Màng phim 
nhiều lớp Pepsico VietNam Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam PepsiCo Inc New York, MỸ 
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Lays Bim bim Màng phim 
nhiều lớp Pepsico VietNam Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam PepsiCo Inc New York, MỸ 

Lays Bim bim Màng phim 
nhiều lớp Pepsico VietNam Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam PepsiCo Inc New York, MỸ 

Lays Bim bim Màng phim 
nhiều lớp Pepsico VietNam Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam PepsiCo Inc New York, MỸ 

Lays Bim bim Màng phim 
nhiều lớp Pepsico VietNam Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam PepsiCo Inc New York, MỸ 

Lays Bim bim Màng phim 
nhiều lớp Pepsico VietNam Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam PepsiCo Inc New York, MỸ 

 
Lolipop Kẹo Màng phim 

nhiều lớp Gia Linh Co Ltd TP HCM,  
Việt Nam Gia Linh Co Ltd TP HCM,  

Việt Nam 

M&M Kẹo Màng phim 
nhiều lớp Mars Food Jiaxing, China Mars Food Limited 

Company 
Zhejiang,  
Trung Quốc 

Mina Agar agar Màng phim 
nhiều lớp Mina Co Ltd TP HCM,  

Việt Nam Mina Co Ltd TP HCM,  
Việt Nam 

Mirinda 
Nước 
khoáng 
đóng chai 

Lon nhôm Suntory Pepsico 
VietNam TP HCM, Việt Nam Suntory Pepsico TP HCM,  

Việt Nam 

Mobters Bim bim Màng phim 
nhiều lớp 

Công ty Cổ phần 
Vietnam Liwayway 
Joint 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 

Công ty TNHH 
Liway Holding Philippines 

Mucho Bim bim Màng phim 
nhiều lớp 

Koikeya Limited 
Viet Nam company 

TP Đồng Nai,  
Việt Nam Koike-Ya Inc. Tokyo, Nhật 

Bản 

Nabiti Bánh xốp 
phô mai 

Màng phim 
nhiều lớp Nabati Indonesia 

Kabupaten 
Sumedanag, 
Indonesia 

Nabati Food Indonesia 

Nabiti Bánh xốp 
phô mai 

Màng phim 
nhiều lớp Nabati Indonesia 

Kabupaten 
Sumedanag, 
Indonesia 

Nabati Food Indonesia 

Nhật Hưng Bò khô Màng phim 
nhiều lớp Nhật Hưng Food TP HCM,  

Việt Nam Nhật Hưng Food TP HCM,  
Việt Nam 

Không có 
Thương hiệu 

Giấy gói 
chuối 

Màng phim 
nhiều lớp Lộc Nương Vinh Long Provine, 

Viet Nam Lộc Nương Vinh Long 
Provine, Viet Nam 

Oishi Đồ ăn vặt Màng phim 
nhiều lớp 

Công ty Cổ phần 
Vietnam Liwayway 
Joint 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 

Công ty TNHH 
Liway Holding Philippines 

Oishi Indo Bim bim Màng phim 
nhiều lớp 

Công ty Cổ phần 
Vietnam Liwayway 
Joint 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 

Công ty TNHH 
Liway Holding Philippines 
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Oishi Kipei Bim bim Màng phim 
nhiều lớp 

Công ty Cổ phần 
Vietnam Liwayway 
Joint 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 

Công ty TNHH 
Liway Holding Philippines 

Oishi Pillow Bim bim Màng phim 
nhiều lớp 

Công ty Cổ phần 
Vietnam Liwayway 
Joint 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 

Công ty TNHH 
Liway Holding Philippines 

Oishi Pillow Bim bim Màng phim 
nhiều lớp 

Công ty Cổ phần 
Vietnam Liwayway 
Joint 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 

Công ty TNHH 
Liway Holding Philippines 

Oishi Tomato Bim bim Màng phim 
nhiều lớp 

Công ty Cổ phần 
Vietnam Liwayway 
Joint 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 

Công ty TNHH 
Liway Holding Philippines 

Oishi Tomato Bim bim Màng phim 
nhiều lớp 

Công ty Cổ phần 
Vietnam Liwayway 
Joint 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 

Công ty TNHH 
Liway Holding Philippines 

Oishi Tomato Bim bim Màng phim 
nhiều lớp 

Công ty Cổ phần 
Vietnam Liwayway 
Joint 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 

Công ty TNHH 
Liway Holding Philippines 

Olong Nước đóng 
chai Nhựa Pepsico VietNam Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam PepsiCo Inc New York, MỸ 

Olong Nước đóng 
chai Nhựa Pepsico VietNam Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam PepsiCo Inc New York, MỸ 

Ostar Bim bim Màng phim 
nhiều lớp 

Công ty Cổ phần 
Vietnam Liwayway 
Joint 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 

Công ty TNHH 
Liway Holding Philippines 

Ostar Bim bim Màng phim 
nhiều lớp 

Công ty Cổ phần 
Vietnam 
Liwayway Joint 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 

Công ty TNHH 
Liway Holding Philippines 

P&N Bim bim Màng phim 
nhiều lớp 

Công ty THNN 
Phạm Nguyên TP HCM, Việt Nam Công ty THNN 

Phạm Nguyên 
TP HCM, Việt 
Nam 

Phố Cà phê túi 
lọc 

Màng phim 
nhiều lớp FES Viet Nam Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam 
Food Empire 
Holdings Singapore 

Phố Cà phê túi 
lọc 

Màng phim 
nhiều lớp FES Viet Nam Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam 
Food Empire 
Holdings Singapore 

Potata 
Biscuit Bánh quy Màng phim 

nhiều lớp 
Pran Dairy 
Limited 

Palash Narsing di, 
Bangladesh Pran Dairy Limited Dhaka, 

Bangladesh 

Redbull Nước đóng 
chai Lon nhôm RedBull Viet 

Nam 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam RedBull GmbH Úc 

Revive Nước đóng 
chai 

Màng phim 
nhiều lớp Pepsico VietNam Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam PepsiCo Inc New York, MỸ 

Revive Nước đóng 
chai Nhựa Pepsico VietNam 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam PepsiCo Inc New York, MỸ 



Cần Thơ, Việt Nam | Đại học Georgia | Phòng Nghiên cứu Tin học tuần hoàn 
 

Phụ lục | 48 
 

 
 

Thương hiệu Sản phẩm Chất liệu Nhà sản xuất Địa điểm sản xuất Công ty mẹ Địa điểm công ty mẹ 

Sting Nước đóng 
chai can Lon nhôm Suntory Pepsico 

VietNam 
TP HCM,  
Việt Nam Suntory Pepsico TP HCM,  

Việt Nam 

Tấn Hưng Đồ ăn vặt Việt 
Nam 

Màng phim 
nhiều lớp Tấn Hưng TP Cần Thơ,  

Việt Nam Tấn Hưng TP Cần Thơ, 
Việt Nam 

Thành Đông Mít sấy khô Màng phim 
nhiều lớp 

Công ty TNHH Trái 
cây Mê Kông 

TP Cần Thơ,  
Việt Nam 

Tập đoàn Thành 
Đông 

TP HCM,  
Việt Nam 

TingCo Nước đóng 
chai Nhựa Tiến Nga Food TP Đồng Nai,  

Việt Nam Tiến Nga Food TP Đồng Nai, 
Việt Nam 

Toppo Đồ ăn vặt 
que Giấy Thai Lotte Co Ltd Chonburi, 

Thailand Tập đoàn Lotte Seoul, Hàn Quốc 

Vị Hương Mì ăn liền Màng phim 
nhiều lớp 

Thiên Hương 
Food 

TP HCM, 
 Việt Nam Thiên Hương Food TP HCM,  

Việt Nam 

Vitamin C 
Glucose 

Vitamin C 
Glucose 

Màng phim 
nhiều lớp Công ty MeKophar TP HCM,  

Việt Nam Công ty MeKophar TP HCM,  
Việt Nam 

Xylitol Kẹo cao su Màng phim 
nhiều lớp Lotte Viet Nam Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam Tập đoàn Lotte Seoul, Hàn Quốc 

Yomost Sữa hộp + 
ống hút 

Màng phim 
nhiều lớp 

FrieslandCampina 
Viet Nam 

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam FrieslandCampina Amersfoort,  

Hà Lan 
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