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Cụm từ viết tắt  
 

EPR: Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất 

Luật BVMT: Luật Bảo vệ môi trường  

Bộ TN&MT: Bộ Tài nguyên và Môi trường  

PE: Nhựa Polyethylen;  

LDPE: Nhựa Polyethylen mật độ thấp;  

HDPE: Nhựa Polyethylen mật độ cao; 

PET: Polyethylene terephthalate 

PP: Nhựa Polypropylene 

PRO: Tổ chức trách nhiệm nhà sản xuất  

PS: Nhựa Polystyrene 

PVC: Nhựa nhiệt dẻo Polyvinyl clorua  

NTM: Người thu mua 

VND: Đồng Việt Nam, đơn vị tiền tệ Việt Nam 

NTG: Người thu gom  
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I) Giới thiệu chung  
 

A) Giới thiệu chung về dự án thí điểm  
 

Dự án thí điểm “Tăng cường thu gom, phân loại và tái chế nhựa” được Viện Nghiên cứu 
phát triển (IRD) triển khai tại Việt Nam. Dự án “Suy nghĩ lại về nhựa” do Tổ chức Hợp tác quốc 
tế Cộng hoà liên bang Đức (GIZ) và Cơ quan hỗ trợ kỹ thuật quốc tế Pháp (Expertise France) 
thực hiện.  

Dự án thí điểm với mục đích tăng cường thu gom, phân loại và tái chế bao bì nhựa tại thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam nhằm giảm thiểu rò rỉ rác thải ra môi trường. Để đạt được mục 
tiêu này, dự án thí điểm phải xác định được khối lượng và chủng loại rác thải, cách thức và 
đối tượng vận chuyển, xử lý, hoặc thời điểm rác thải rò rỉ ra môi trường. Cuối cùng, dự án thí 
điểm sẽ đánh giá xem rác thải nhựa có được tái chế không, được tái chế như thế nào và cần 
làm gì để tăng cường tái chế. Ngoài ra, dự án thí điểm cũng sẽ tìm các giải pháp cải thiện 
công tác phân loại rác tại hộ gia đình. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan sẽ giúp 
tăng cường sự hiểu biết về chuỗi giá trị nhựa và dữ liệu có liên quan. Với các dữ liệu và kinh 
nghiệm thu được, dự án thí điểm có thể đóng góp những kiến thức về các phương án phù 
hợp đối với khung pháp lý EPR cho bao bì hiện đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường xây 
dựng tại Việt Nam.   

Ban đầu, dự án thí điểm nhằm mục đích tích hợp loại bao bì mới, ví dụ bao bì chưa được thu 
gom vào chuỗi giá trị trong bối cảnh thực hiện cơ chế EPR ở Việt Nam, từ đó đưa ra các 
khuyến nghị về việc tích hợp này.  Những loại bao bì chưa được thu gom như bao bì nhiều 
lớp hoặc bao bì nhựa sử dụng một lần từ nhựa PS. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh covid-
19, hoạt động này không thể triển khai được như kế hoạch. Do vậy, nhóm dự án tập trung vào 
việc nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về những ràng buộc có thể đặt ra với doanh nghiệp tái chế 
khi triển khai thực hiện Nghị định về EPR cũng như nhu cầu của các cơ sở tái chế tại Việt 
Nam nhằm giải quyết những khó khăn này.  

 

B) Cơ chế EPR ở Việt Nam: Luật Bảo vệ môi trường  
 

Ở Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường (Luật BVMT) đã được thông qua vào năm 2020 và 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ban hành ngày 10 tháng 01 năm 2022, quy định chi tiết một số 
điều của Luật BVMT về quản lý chất thải tại chương 5 và chương 6. Theo quy định này, các 
nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì (Bảng 1) để đưa ra thị trường Việt Nam phải thực 
hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì theo tỷ lệ, quy cách tái chế bắt buộc. Tổ chức, 
cá nhân sản xuất, nhập khẩu được lựa chọn thực hiện tái chế theo một trong các hình thức 
sau đây (điểm a, Khoản 2, Điều 54, Luật BVMT):  

a) Tự thực hiện tái chế;  
b Thuê đơn vị tái chế để thực hiện tái chế;  
c) Uỷ quyền cho tổ chức trung gian để tổ chức thực hiện tái chế (Tổ chức trách nhiệm nhà sản 
xuất hoặc PRO). 
  
Nhà sản xuất hoặc nhập khẩu lựa chọn đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt 
Nam (Quỹ BVMTVN) để hỗ trợ tái chế sản phẩm, bao bì thì không phải thực hiện các hình 
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thức tái chế (điểm b, Khoản 2, Điều 54, Luật BVMT). Trong trường hợp đó, cơ quan EPR Việt 
Nam lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tái chế được Hội đồng EPR quốc gia phê duyệt để 
tái chế cho các nhà sản xuất, nhập khẩu. Quỹ BVMTVN chịu trách nhiệm thanh toán chi phí 
tái chế theo hợp đồng đã ký với đơn vị tái chế.  

Tỷ lệ tái chế bắt buộc cho từng loại sản phẩm, bao bì được xác định trên cơ sở vòng đời, tỷ 
lệ thải bỏ, tỷ lệ thu gom của sản phẩm, bao bì; mục tiêu tái chế quốc gia, yêu cầu bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ. Tỷ lệ tái chế bắt buộc là tỷ lệ khối lượng sản 
phẩm, bao bì tối thiểu phải được tái chế theo quy cách tái chế bắt buộc trên tổng khối lượng 
sản phẩm, bao bì sản xuất được đưa ra thị trường và nhập khẩu trong năm thực hiện trách 
nhiệm (Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).  

Hoạt động tái chế phải có giấy phép môi trường phù hợp. Nhà sản xuất, nhập khẩu tự thực 
hiện tái chế cũng như thuê đơn vị tái chế để thực hiện tái chế phải tuân thủ các quy định này. 
PRO cũng phải đáp ứng các điều kiện cụ thể.  

Nhà sản xuất, nhập khẩu hoặc PRO gửi báo cáo kết quả tái chế về Cổng thông tin điện tử 
EPR phải có xác nhận của đơn vị kiểm toán theo quy định của Luật kiểm toán độc lập. 

 

Bảng 1:  Phân nhóm bao bì nhựa thuộc Phụ lục XXII quy định danh mục sản phẩm, bao bì phải được tái chế kèm 
theo tỷ lệ tái chế và quy cách tái chế bắt buộc (đính kèm Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 

Phân nhóm sản phẩm, bao bì;  

Tỷ lệ tái 
chế bắt 

buộc 
cho 3 năm 

đầu tiên 

Quy cách tái chế bắt buộc 
(Thu hồi tối thiểu 40% khối lượng của sản phẩm, bao bì được tái chế theo tỷ 

lệ tái chế bắt buộc)  
Giải pháp tái chế được lựa chọn:  

  
A.1. Bao bì giấy 
A.2. Bao bì kim loại 

A.3. Bao bì nhựa 

A.3.1. Bao bì PET cứng 22% 

1. Sản xuất hạt nhựa tái sinh sử dụng làm nguyên liệu sản xuất cho các 
ngành công nghiệp. 
2. Sản xuất sản phẩm khác (bao gồm cả xơ sợi PE). 
3. Sản xuất hoá chất (trong đó có dầu). 

A.3.2. Bao bì HDPE, LDPE, PP, PS 
cứng 15% 

1. Sản xuất hạt nhựa tái sinh làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công 
nghiệp.  
2. Sản xuất sản phẩm khác (bao gồm cả xơ sợi PE và PP). 
3. Sản xuất hoá chất (trong đó có dầu). 

A.3.3. Bao bì EPS cứng 10% 

1. Sản xuất hạt nhựa tái sinh làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công 
nghiệp. 
2. Sản xuất sản phẩm khác. 
3. Sản xuất hoá chất (trong đó có dầu). 

A.3.4. Bao bì PVC cứng 10% 

1. Sản xuất hạt nhựa tái sinh làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công 
nghiệp. 
2. Sản xuất sản phẩm khác. 
3. Sản xuất hoá chất (trong đó có dầu). 

A.3.5. Bao bì nhựa cứng khác 10% 

1. Sản xuất hạt nhựa tái sinh làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công 
nghiệp. 
2. Sản xuất sản phẩm khác. 
3. Sản xuất hoá chất (trong đó có dầu). 

A.3.6. Soft material single 
packaging 10% 

1. Sản xuất hạt nhựa tái sinh làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công 
nghiệp. 
2. Sản xuất sản phẩm khác. 
3. Sản xuất hoá chất (trong đó có dầu). 

A.3.7. Bao bì đa vật liệu mềm 10% 

1. Sản xuất hạt nhựa tái sinh làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công 
nghiệp. 
2. Sản xuất sản phẩm khác. 
3. Sản xuất hoá chất (trong đó có dầu). 

A.4. Bao bì thuỷ tinh 
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C) Tổng quan về hoạt động tái chế nhựa ở Việt Nam  
 

Nhựa thường được phân loại theo đặc tính gia nhiệt, ví dụ: nhựa nhiệt rắn (thermosets) hoặc 
nhựa nhiệt dẻo (thermoplastics) (Nguyễn Thị Truyền và cộng sự, 2022) hoặc theo mã nhận 
dạng nhựa như, 1: PET; 2: HDPE; 3: PVC; 4: LDPE; 5: PP; 6: PS và 7: các loại khác. Khả 
năng tái chế của nhựa có sự khác biệt giữa các polyme: nhựa PET, HDPE và PS được coi 
là những loại được tái chế phổ biến; nhựa PP, PVC, LDPE đôi khi cũng được tái chế và 
những loại khác rất khó tái chế (Nguyễn Thị Truyền và cộng sự, 2022).  

 

Bảng 2: Mã nhận dạng của các loại nhựa chính (phỏng theo molygran.com) 

 

Theo khảo sát, tái chế cơ học là dây chuyền tái chế chủ yếu tại Việt Nam. Tái chế cơ học dựa 
trên việc nghiền, rửa, phân loại, sấy khô, tạo hạt và pha trộn là phương pháp đơn giản và phổ 
biến nhất, được sử dụng để tái chế nhựa PE, PET và PP. Thông tin chi tiết về công nghệ và 
thiết bị cần để thực hiện tái chế cơ học được mô tả đầy đủ trong Cẩm nang về sản xuất bền 
vững cho các doanh nghiệp tái chế (Nguyễn Thị Truyền và cộng sự, 2022). 

 
D) Chuỗi giá trị bao bì nhựa sau khi sử dụng: định nghĩa thuật ngữ  

 

Các chủ thể trong chuỗi giá trị bao bì nhựa sau khi sử dụng bao gồm chủ nguồn thải, người 
thu gom, cơ sở phế liệu, người vận chuyển và cơ sở xử lý/tái chế. Định nghĩa về chuỗi giá trị 
sau khi sử dụng khởi nguồn từ GA Circular được thiết lập cho chuỗi giá trị nhựa PET tại khu 
vực Đông Nam Á (GA Circular, 2019) và hoạt động khảo sát do trường Đại học Kiến trúc Hà 
Nội thực hiện thông qua dự án tư vấn với Expertise France, Nguyễn Thái Huyền và cộng sự 
(sẽ được công bố vào năm 2022). Đối với mục tiêu của hoạt động này, các định nghĩa được 
quy định theo “chuỗi giá trị bao bì nhựa sau khi sử dụng”, tuy nhiên cũng có thể định nghĩa 
chung cho tất cả các loại vật liệu tái chế.  

• Chủ nguồn thải được định nghĩa là các tổ chức, cá nhân phát sinh sản phẩm bao bì 
nhựa; chủ nguồn thải có thể là cá nhân như hộ gia đình hoặc tập thể như trường học, 
văn phòng, nhà hàng, cửa hàng, khách sạn và các toà nhà dân cư. Theo định nghĩa 
này, tổ chức, cá nhân tiêu thụ các sản phẩm có bao bì nhựa và thải bỏ bao bì, một 
trong số đó được phân loại, số khác thì không. Mối quan tâm của họ là thải bỏ loại rác 
thải này một cách dễ dàng. 
 

• Người thu gom chất thải được định nghĩa là những người thu gom (NTG) và người 
thu mua (NTM); NTG là người thu gom từ các công ty trực thuộc nhà nước (ví dụ: 
Citenco), công ty tư nhân hoặc hợp tác xã đã đăng ký hoặc chưa đăng ký. NTM là 
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những cá nhân, người thu mua ở thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi là ve chai. NTG 
thu gom chất thải trực tiếp từ các chủ nguồn thải và đưa đến các điểm tập kết và trạm 
trung chuyển để chôn lấp hoặc tái chế (Kiều Lê và cộng sự, 2016). NTM thu gom 
và/hoặc thu mua rác thải trực tiếp từ chủ nguồn thải hoặc tại các điểm tập kết và bán 
cho cơ sở phế liệu. NTM tìm kiếm/mua số lượng lớn vật liệu có thể tái chế dễ dàng từ 
các chủ nguồn thải và bán với giá tốt cho cơ sở phế liệu. Những ràng buộc nhất định 
của lực lượng này là quy hoạch không gian, tính sẵn có của tài nguyên, khoảng cách 
di chuyển để mua bán tài nguyên, sự hợp tác của họ với chủ nguồn thải và cơ sở thu 
mua phế liệu, cũng như việc thu hồi tài nguyên của NTG.  
 

• Điểm tập kết/Trạm trung chuyển: Điểm tập kết là điểm lưu giữ tạm thời các loại rác 
thải sau khi thu gom chất thải rắn sinh hoạt từ chủ nguồn thải hoặc vệ sinh đường phố. 
Các điểm tập kết thường nằm trên đường phố hoặc trong khuôn viên của chủ nguồn 
thải lớn (ví dụ: chợ, khu chung cư, công viên). Trạm trung chuyển là nơi thu gom, lưu 
giữ tạm thời chất thải rắn sinh hoạt để chuyển lên xe và vận chuyển đến cơ sở xử lý 
chất thải. Các trạm này có công suất chỉ đủ phục vụ cho nhu cầu của một quận, trong 
trường hợp có thời gian hoạt động cụ thể và do Uỷ ban nhân dân thành phố phụ trách, 
hoặc phục vụ cho nhu cầu của liên quận, trong trường hợp này trạm trung chuyển hoạt 
động liên tục và được Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý (Quyết định số  
09/2021/QĐ-UBND). 

 
• Cơ sở phế liệu là các cơ sở kinh doanh không chính thức hoặc đã đăng ký chính 

thức, hoạt động trong lĩnh vực thu mua phế liệu từ những người thu gom, tập hợp 
thành số lượng lớn bao bì nhựa và bán cho cơ sở xử lý và/hoặc nhà máy tái chế. Quy 
mô của các cơ sở này giao động từ khoảng 20m2 đến hơn 2,400m2. Trong khuôn khổ 
dự án COMPOSE (tháng 3 năm 2020), 723 cơ sở phế liệu được ghi nhận trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 180 công ty mua bán phế liệu đã đăng ký trên 
Những Trang Vàng. Cơ sở phế liệu cần ghi chép và cải thiện dòng phế liệu ra vào 
trong kho của mình.  Theo đó, lựa chọn phế liệu có thể tái chế mà mình quan tâm, tuỳ 
thuộc vào lợi ích kinh tế có thể thu được từ việc kinh doanh nguồn tài nguyên này. Các 
cơ sở này phụ thuộc vào khối lượng vật liệu thu mua từ NTM. Những thách thức khác 
phải đối mặt là việc lưu giữ nguồn tài nguyên này, giá bán và khối lượng được chuyển 
đến tay doanh nghiệp tái chế/cơ sở xử lý, nghĩa là khả năng thích ứng về không gian 
bên trong, khả năng linh hoạt và tích hợp các chủ thể mới vào mạng lưới cơ sở xử 
lý/tái chế (ví dụ: nhà nước, tư nhân, hoặc không chính thức). 

 
• Người vận chuyển là những cá nhân vận chuyển bao bì nhựa từ các cơ sở phế liệu 

đến nhà máy xử lý/tái chế theo thời gian nhất định đối với các loại vật liệu khác hoặc 
theo thời gian cố định thông qua việc thu mua bao bì nhựa từ cơ sở phế liệu và bán 
cho nhà máy xử lý/tái chế.  Nỗ lực chủ yếu của người vận chuyển phế liệu là duy trì 
chuỗi giá trị và tăng thu nhập. Những ràng buộc nhất định đối với người vận chuyển là 
khối lượng tài nguyên cần vận chuyển và khoảng cách di chuyển đến cơ sở xử lý/tái 
chế. 

 
• Cơ sở xử lý/tái chế là những doanh nghiệp không chính thức hoặc đã đăng ký chính 

thức vào quá trình chuyển đổi bao bì nhựa được thu hồi thành các mảnh vụn. Cơ sở 
xử lý có thể xuất khẩu phế liệu hoặc bán cho cơ sở tái chế tại địa phương. Cơ sở tái 
chế là doanh nghiệp không chính thức hoặc đã đăng ký chính thức tham gia vào quá 
trình chuyển đổi mảnh vụn phế liệu nhựa thành các ứng dụng có thể sử dụng được. 
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Thành phẩm được xuất khẩu hoặc bán trong nước. Các cơ sở này quan tâm đến việc 
có được chất lượng không đổi và nguồn tài nguyên với giá thành thấp để bán những 
sản phẩm tái chế, do đó giữ hoặc gia tăng thu nhập. 

Hơn nữa, trong cuộc khảo sát, thuật ngữ sản phẩm bao bì nhựa để tái chế đã được sử dụng 
thay cho thuật ngữ chất thải bao bì nhựa. Cơ sở tái chế không coi các sản phẩm để tái chế là 
chất thải vì chúng được chuyển đổi và tái chế thành các sản phẩm khác. Do vậy, tại cuộc khảo 
sát này, nhóm chuyên gia đã dùng thuật ngữ cơ sở tái chế và định nghĩa các sản phẩm bao 
bì nhựa để tái chế là bất kỳ chất thải bao bì nhựa được thu gom cho mục đích tái chế. 

 

E) Mục tiêu của cuộc khảo sát xã hội  
 

Trong bối cảnh này, quá trình phân tích đã cung cấp thông tin liên quan đến việc các cơ sở tái 
chế sẽ đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống EPR tương lai của Việt Nam, có thể là một 
phần của PRO, đơn vị tái chế tư nhân hoặc đơn vị tự tái chế, hoặc một bộ phận của đơn vị tái 
chế hoạt động cho Quỹ BVMTVN.  

Cuộc khảo sát xã hội đã được xây dựng để: 

• Hiểu rõ hơn về hoạt động của các cơ sở tái chế và nhu cầu của họ liên quan đến Nghị 
định về EPR  

• Chứng minh những lỗ hổng và sự ràng buộc mà các cơ sở tái chế phải đối mặt từ 
quá trình thực hiện cơ chế EPR.  

 

Báo cáo này chỉ rõ những phản hồi từ các đơn vị tái chế được khảo sát và đặt họ vào bối cảnh 
thực hiện cơ chế EPR tại Việt Nam.  
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II) Phương pháp luận: khảo sát trên nền tảng trực tuyến  
 
Cuộc khảo sát được triển khai bằng công cụ trực tuyến Survey Monkey 
(https://fr.surveymonkey.com/). Khảo sát bắt đầu từ tháng 7, 2021 đến tháng 9, 2021 thông 
qua đường link chia sẻ cho những người tham gia. Đường link đặt ở chế độ riêng tư.  
 
Các câu hỏi đều được xây dựng dưới dạng câu hỏi mở và câu hỏi đóng, bao gồm câu hỏi trắc 
nhiệm và câu trả lời không bắt buộc. 
 
Câu hỏi khảo sát được gửi tới danh sách 206 cơ sở tái chế, gọi là đơn vị tham gia. Danh sách 
tham gia được thiết lập thông qua việc sử dụng Những Trang Vàng (doanh nghiệp tái chế đã 
đăng ký) và danh mục các cơ sở tái chế xây dựng trong báo cáo trước đó mà GA Circular đã 
thực hiện tại Việt Nam. Đại diện của nhóm khảo sát trước tiên gửi đường link và mục tiêu của 
cuộc khảo sát qua email. Sau đó, nhóm dự án liên hệ trực tiếp với từng đơn vị  tham gia bằng 
email và điện thoại để giải thích chi tiết hơn về dự án thí điểm, cũng như mục tiêu của cuộc 
khảo sát trực tuyến này.  
 
Trong số 206 đơn vị tham gia, 18 cơ sở có phản hồi lại cuộc khảo sát trực tuyến. Tỷ lệ phản 
hồi thấp ở mức 9% là do bối cảnh đại dịch Covid-19 và nhóm đối tượng khảo sát hướng tới. 
Từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2021, Việt Nam bị ảnh hưởng bởi làn sóng Covid-19 lần thứ tư, 
đồng thời hầu hết các tỉnh thành đều tuân thủ theo Chỉ thị số 16 hoặc Chỉ thị số 15, quy định 
về cách ly, hạn chế mọi hoạt động xã hội và chỉ cho phép mở các hoạt động kinh doanh thiết 
yếu. Đơn vị tham gia được liên hệ đều bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19: họ phải 
đóng cửa hoặc không muốn trả lời bảng câu hỏi do có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến tình 
trạng kinh doanh của cơ sở mình. Ngoài ra, doanh nghiệp tái chế là các chủ thể có hoạt động 
kín đáo vì tình trạng hoạt động kinh doanh thường không chính thức và đối tượng tham gia 
vào hoạt động này là chất thải thường được che giấu. Do đó, việc phỏng vấn các chủ thể liên 
quan và thậm chí thông qua trực tuyến cũng không dễ dàng. Chính vì vậy, mức độ dữ liệu đạt 
được ở mức trung bình tương ứng với tỷ lệ phản hồi thấp. Các kịch bản hoặc việc khảo sát 
chuyên sâu không thể thực hiện được.  
Tất cả dữ liệu thô được thu thập dưới dạng ẩn danh và được giữ bí mật. Dữ liệu chỉ được 
dùng trong bối cảnh của dự án thí điểm và sẽ không công khai.  
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III)  Kỳ vọng và sự ràng buộc của các doanh nghiệp tái chế trong việc 
quản lý chất thải bao bì nhựa theo cơ chế EPR: kết quả và thảo 
luận  

 

A) Thông tin chung về các cơ sở tái chế được khảo sát  
 

18 nhà máy tái chế được khảo sát nằm ở sáu tỉnh thành của Việt Nam (Hình 1) bao gồm: 
thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Hưng Yên, Đồng Nai, Hải Phòng và Nam Định.  

 

 
Hình 1: Các tỉnh có cơ sở tái chế đang hoạt động  

 

Các cơ sở tái chế đã đăng ký giấy phép kinh doanh dưới hình thức nhà máy sản xuất nhựa 
(65%) hoặc nhà máy tái chế và sản xuất (35%).  

Hầu hết các cơ sở này chỉ tái chế nhựa (87%). Công suất tái chế giao động từ 30 tấn đến 
60.000 tấn mỗi năm.  

Nhựa để tái chế được các cơ sở tái chế nhập khẩu có nguồn gốc từ nhiều quốc gia khác nhau: 
Việt Nam, Hoa Kỳ, châu Á, châu Âu và các nước khác (Hình 2a). Tại Việt Nam, nhựa để 
tái chế hay còn gọi là nhựa gia dụng có nguồn gốc chủ yếu từ thành phố Hồ Chí Minh, Long 
An và Bình Dương (Hình 2b). 

 

 

      
Hình 2: a) Các nước và b) Các tỉnh thành có cơ sở nhập khẩu nhựa để tái chế. 

 

a) b) 
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B) Các nhà cung cấp và phân loại sản phẩm bao bì nhựa để tái chế   
 

Phần nội dung này mô tả đặc điểm của các nhà cung cấp nhựa để tái chế và cách thức cơ sở 
tái chế phân loại nhựa để tái chế.  Lưu ý: Ở Việt Nam, ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện, 
nhựa phải được phân loại tại nguồn theo quy định (Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND), và thu 
gom vào thùng rác đối với “Rác thải có khả năng tái sử dụng và tái chế”.   

 

1. Đối tượng cung cấp các sản phẩm bao bì nhựa để tái chế cho cơ sở tái chế trên 
thị trường Việt Nam? 

 

Tại thị trường nội địa, các doanh nghiệp tái chế đang thu mua các sản phẩm bao bì nhựa để 
tái chế chủ yếu từ các cơ sở phế liệu, hệ thống thu gom nội bộ của doanh nghiệp và trực 
tiếp từ những người thu gom (Hình 3). Một số ít trong số các cơ sở này mua từ công ty, nhà 
máy xử lý rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, không cơ sở nào thu mua nhựa để tái chế từ các trạm 
trung chuyển rác thải trực thuộc nhà nước hoặc tư nhân, hoặc trực tiếp từ những người vận 
chuyển.  

 
Hình 3: Các nhà cung cấp sản phẩm bao bì nhựa để tái chế cho cơ sở tái chế được khảo sát tính theo tỷ lệ phần 
trăm.  

 

Điều đặc biệt đáng chú ý là các cơ sở tái chế dựa vào một số nguồn thu mua sản phẩm bao 
bì nhựa để tái chế và hầu hết các nguồn này đều liên quan đến lực lượng tái chế không 
chính thức: cơ sở phế liệu và người thu mua phế liệu tái chế 
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Theo cơ chế EPR của Việt Nam trong tương lai, các trạm trung chuyển chất thải thuộc sở 
hữu nhà nước hoặc tư nhân sẽ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thu gom và phân 
loại chất thải cũng như chuyển đến nhà máy tái chế.  

Việc thiếu vắng các trạm trung chuyển chất thải thuộc sở hữu nhà nước hoặc tư nhân 
với vai trò là nhà cung cấp sản phẩm bao bì nhựa để tái chế mà cơ sở tái chế được khảo 
sát đề cập đến có thể là một sự ràng buộc đối với quá trình triển khai thực hiện cơ chế EPR.  
Trên thực tế, cơ sở phế liệu là các doanh nghiệp không chính thức hoặc đã đăng ký chính 
thức nhưng không nhất thiết phải có hệ thống kế toán. Mặt khác, các trạm trung chuyển chất 
thải thuộc sở hữu nhà nước hoặc tư nhân là một phần trong hệ thống xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt do Thành phố hoặc tỉnh quản lý; các trạm trung chuyển chất thải thuộc sở hữu nhà nước 
hoặc tư nhân có nghĩa vụ báo cáo khối lượng, tuyến đường, và loại chất thải vận chuyển đến 
trạm trung chuyển (Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND). 

 

2. Các doanh nghiệp tái chế sử dụng phương pháp phân loại nào đối với sản phẩm 
bao bì nhựa để tái chế?  

 

Nhựa để tái chế được các cơ sở tái chế thu mua có thể phân loại theo:  

• Polyme: Nhựa LDPE, HDPE, PP, PET, PVC, PS, nhiều lớp, và các loại khác  
• Định dạng: Chai, màng nhựa mỏng, lọ, khay, hộp, thùng, thùng phuy, v.v. 
• Dung tích: Thực phẩm và đồ uống, chất tẩy rửa, mỹ phẩm, dầu gội và dầu xả, dược 

phẩm và mỹ phẩm, v.v. 
• Ứng dụng: Túi sử dụng một lần, màng mỏng, màng bọc thực phẩm, hộp đựng thức 

ăn, v.v. 
 

Khảo sát (Hình 4) cho thấy 93% các nhà máy tái chế đang sử dụng theo phương pháp phân 
loại polyme, có nghĩa là khả năng tái chế nhựa phụ thuộc vào các đặc tính của polyme. Một 
số nơi đang phân loại nhựa theo ứng dụng của chúng (chiếm tỷ lệ 27%), đặc biệt khi nhà 
máy tập trung vào tái chế màng nhựa mỏng.  

Tuy nhiên, việc phân loại theo polyme không hề đơn giản do thiết bị phân loại tự động chưa 
được các doanh nghiệp tái chế ở Việt Nam sử dụng, đồng thời việc phân loại này còn khá thủ 
công, chủ yếu bằng tay và mắt. Do vậy, việc phân loại bằng polyme có thể mang lại hiệu suất 
thấp và cần phân loại theo ứng dụng để dễ thực hiện hơn.  

 

 

 

 

 

Hình 4: Các loại sản phẩm bao bì nhựa để tái chế được 
cơ sở tái chế sử dụng theo tỷ lệ phần trăm. 
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Xác định danh mục phân loại sản phẩm nhựa để tái chế một cách rõ ràng là rất quan trọng 
vì hệ thống tài chính của cơ chế EPR phụ thuộc vào khả năng thu gom và tái chế các sản 
phẩm nhựa theo danh mục phân loại. Khả năng tái chế của một loại nhựa phụ thuộc vào 
polyme của nó (Nguyễn Thị Truyền và cộng sự, 2022) và một số loại nhựa dễ tái chế hơn 
những loại khác. Vì vậy, các cơ sở tái chế sẽ có lợi nhuận cao hơn khi phân loại các sản 
phẩm bao bì nhựa để tái chế theo polyme, thay vì theo định dạng, dung tích hoặc ứng dụng.  

Trong Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, các sản phẩm nhựa để tái chế được phân loại theo 
nhóm polyme bằng cách phân loại từ loại cứng đến loại mềm, loại dễ tái chế đến loại khó tái 
chế, và loại một lớp đến loại nhiều lớp. Việc phân loại này phụ thuộc vào nhu cầu của cơ sở 
tái chế. Nghị định cho thấy rằng trong tương lai để xây dựng một hệ thống phân loại theo 
các loại polyme thì việc phân loại thủ công sẽ không còn chính xác nữa.   . 

 

C) Thông tin về các sản phẩm bao bì nhựa để tái chế được cơ sở tái chế thu mua  
 

Các nhà máy tái chế đang thu mua sản phẩm bao bì nhựa để tái chế từ các nguồn khác nhau, 
ví dụ từ cơ sở phế liệu, từ hệ thống thu gom nội bộ của doanh nghiệp và trực tiếp từ người 
thu gom, cũng như từ các tỉnh thành và quốc gia khác nhau. Đối với các nhà máy này, điều 
quan trọng là phải thu mua bao bì trong tình trạng cho phép xử lý và không phải xử lý sơ bộ 
thêm. Do đó, việc phân loại và độ bẩn của các sản phẩm bao bì nhựa đã thu mua để tái chế  
phải được cơ sở tái chế đánh giá.    

 

1. Hiện trạng các sản phẩm bao bì nhựa để tái chế được cơ sở tái chế thu mua: 
phân loại và độ bẩn  

 

Các sản phẩm bao bì nhựa để tái chế được cơ sở tái chế mua từ các nguồn khác nhau, chủ 
yếu được phân loại theo cùng một phân nhóm phân loại với doanh nghiệp tái chế, chiếm tỷ 
lệ 67%. Các cơ sở tái chế tuyên bố rằng tối thiểu 70% sản phẩm bao bì nhựa được thu mua 
đã phân loại cẩn thận thành từng phần khi quá trình phân loại được xác định theo ứng 
dụng, định dạng hoặc loại polyme. (Hình 5).  
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Hình 5: Hiện trạng phân loại các sản phẩm bao bì nhựa được thu mua để tái chế khi thực hiện phân loại theo ứng 
dụng, định dạng và loại polyme.  

 

Các sản phẩm bao bì nhựa để tái chế được thu mua hầu hết là sạch, 31% số nhà máy cho 
rằng là nhựa bẩn. Các loại nhựa bẩn được nhà máy báo cáo như sau: bụi đất chiếm 90%  
trong sản phẩm, nấm mốc (30%), bị thức ăn bám vào (20%) và nhãn mác (10%). Không có 
dư lượng hoá chất nguy hại nào được báo cáo còn bám trên sản phẩm.  

 

2. Nhu cầu phân loại lại các sản phẩm bao bì nhựa được nhà máy tái chế thu mua  
 

Do tình trạng phân loại và độ bẩn của sản phẩm chưa phù hợp với yêu cầu của cơ sở tái chế 
nên các cơ sở này cần phải phân loại lại các sản phẩm bao bì đã thu mua. Trong số những 
cơ sở tái chế được khảo sát, 76% trong số này cho biết doanh nghiệp của họ thường 
xuyên phải phân loại sản phẩm thu mua (chiếm tỷ lệ 46%) hoặc luôn luôn phải phân loại lại 
(chiếm tỷ lệ 30%).  

Điều đặc biệt cần lưu ý là một nửa số cơ sở tái chế chưa có phương tiện kỹ thuật để phân 
loại lại nhựa kém chất lượng và phải yêu cầu công nhân hoặc thuê dịch vụ bên ngoài để phân 
loại lại nhựa theo yêu cầu tái chế của mình.  

 

 

Trong cơ chế EPR, việc phân loại là một bước quan trọng.  

Để đạt được mục tiêu tái chế do Cơ quan EPR Việt Nam đề ra, việc thu mua nhựa sạch và 
phân loại đúng quy định là bắt buộc. Do vậy, điều cốt lõi là việc thu mua và phân loại chất 
thải nhựa phải được thực hiện từ trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt hoặc từ những 
người thu mua và cơ sở phế liệu nhằm phù hợp với yêu cầu của cơ sở tái chế và danh mục 
các sản phẩm bao bì được liệt kê trong Phụ lục XXII của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
liên quan đến phân loại, định nghĩa và tình trạng phân loại chất thải và chất thải nhựa. 
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3. Khó khăn trong việc cung cấp các sản phẩm bao bì nhựa để tái chế mà doanh 

nghiệp tái chế gặp phải 
4.  

Theo khảo sát các doanh nghiệp tái chế cho biết họ gặp khó khăn trong việc thu mua sản 
phẩm bao bì nhựa để tái chế sao cho phù hợp với yêu cầu về phân loại, độ sạch, số lượng 
và giá cả (Hình 6).   

 

 

 

 

Hình 6: Tỷ lệ phần trăm số cơ sở tái chế được khảo sát 
gặp khó khăn trong việc thu mua các sản phẩm bao 
bì nhựa đã phân loại đúng quy định và sạch để tái chế 
với số lượng đủ và giá thành thấp. 

 

Đối với các sản phẩm có giá thành thấp, cơ sở tái chế là nơi các sản phẩm bao bì nhựa để 
tái chế được thu mua tại Việt Nam, sau quá trình phân loại và thu gom rác thải sinh hoạt của 
những người thu gom và/hoặc người thu mua phế liệu tái chế. Số lượng sản phẩm giá rẻ 
được mua ở thị trường nội địa thường không đủ đáp ứng nhu cầu của tất cả các doanh 
nghiệp tái chế hiện có. Các sản phẩm bao bì nhựa nhập khẩu để tái chế có giá thành đắt 
hơn nhưng thường được phân loại tốt và sạch hơn (phỏng vấn riêng cơ sở tái chế).  

 

 

Những khó khăn mà các cơ sở tái chế phải đối mặt khi thu mua sản phẩm bao bì nhựa sạch 
và được phân loại tốt để tái chế với số lượng đủ và giá thành thấp đang là mối lo ngại đối 
với quá trình triển khai cơ chế EPR. Điều này cho thấy việc thiếu công nghệ xử lý từ cả hai 
phía là cơ sở tái chế và nhà cung cấp. Đồng thời cũng chứng minh rằng mối liên kết giữa 
doanh nghiệp tái chế và các hệ thống vận hành – đang phân loại phế liệu tái chế còn hạn 
chế về mặt mạng lưới và khả năng thích ứng với nhu cầu của cơ sở tái chế. 

 
 

D) Điểm đến của thị trường sản phẩm nhựa tái chế   
 

Các cơ sở tái chế đang thu mua sản phẩm bao bì nhựa để tái chế ở nước ngoài và tại Việt 
Nam. Theo báo cáo do cơ sở tái chế cung cấp, các sản phẩm tái chế của họ chủ yếu dành 
cho thị trường xuất khẩu và nội địa với chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, 
hạch toán và truy xuất nguồn gốc thay vì thị trường trong nước hoặc xuất khẩu chất lượng 
thấp.  

Thực hiện cơ chế EPR  



 17 

E) Hạch toán và truy xuất nguồn gốc  
 

Việc hạch toán các sản phẩm bao bì nhựa được thu mua và sản phẩm tái chế đã bán là bắt 
buộc nhằm đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc của nhựa. Quá trình triển khai cơ chế 
EPR đòi hỏi một hệ thống hạch toán và truy xuất nguồn gốc cụ thể. Những câu hỏi trong 
cuộc khảo sát được xây dựng để đánh giá mức độ hạch toán và truy xuất nguồn gốc hiện tại 
của cơ sở tái chế và điều chỉnh cần thiết cho cơ chế EPR của Việt Nam trong tương lai.  

 

1. Cơ sở tái chế có nghĩa vụ nhận Hoá đơn đỏ từ nhà cung cấp và kê khai hoạt 
động kinh doanh  

 

Tại Việt Nam, Hoá đơn đỏ - tên gọi riêng của các hoá đơn Thuế Giá trị Gia tăng (VAT), là hoá 
đơn bắt buộc đối với mọi hoạt động thương mại, tuỳ thuộc vào tư cách pháp nhân của công 
ty.   

56% cơ sở tái chế khảo sát cho biết việc xuất Hoá đơn đỏ từ nhà cung cấp là bắt buộc đối 
với họ, vì các công ty mẹ là đối tượng phải thực hiện kiểm toán. 44% số cơ sở tái chế chỉ thỉnh 
thoảng cần Hoá đơn đỏ. Đối với 70% số doanh nghiệp tái chế, việc kê khai hoạt động kinh 
doanh là bắt buộc, trong khi 30% số cơ sở tái chế còn lại chỉ thỉnh thoảng thực hiện kê khai.  

Các cơ sở tái chế được khảo sát cho biết một số nhà cung cấp của họ không thể xuất Hoá 
đơn đỏ. Trên thực tế, cơ sở này cũng chia sẻ rằng thu mua các sản phẩm bao bì nhựa để tái 
chế từ cơ sở phế liệu và người thu mua (phần B) thuộc khu vực được gọi là “khu vực phi chính 
thức”, có nghĩa là việc đăng ký kinh doanh của lực lượng này không nhất thiết phải đóng thuế 
và phát hành Hoá đơn đỏ.   

Một số doanh nghiệp tái chế cho biết việc phát hành Hoá đơn đỏ và kê khai hoạt động buôn 
bán cũng tuỳ thuộc vào yêu cầu của khách hàng khi mua sản phẩm tái chế: một số khách 
hàng yêu cầu, số khác thì không muốn có.  

Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là khả năng đáp ứng (thậm chí có thể nói là nghĩa vụ phải 
đáp ứng) của các cơ sở tái chế với cả nhà cung cấp và người mua trong việc hạch toán 
của mình.  

 

 

Trong cơ chế EPR tương lai, các đơn vị tái chế đang ký hợp đồng với Quỹ Bảo vệ môi trường 
Việt Nam, với bên được uỷ quyền hoặc được thuê hoặc tự thực hiện tái chế (Điều 76) phải 
gửi báo cáo đến Cổng thông tin điện tử và phải thực hiện kiểm toán. Khi đó, sự tham gia 
của các bên liên quan chưa đăng ký vào hệ thống hiện nay (ví dụ như không thể phát hành 
Hoá đơn đỏ) sẽ là vấn đề then chốt nhằm đảm bảo báo cáo và truy xuất nguồn gốc của khối 
lượng tái chế. Việc tích hợp hay không lực lượng này vào cơ chế EPR cần được thảo luận 
trước khi tiến hành thực hiện cơ chế EPR nhằm đảm bảo một cơ chế EPR có thể kiểm toán 
và truy xuất nguồn gốc được.  
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2. Sổ sách kế toán của các doanh nghiệp tái chế  
 

Tất cả các cơ sở tái chế được khảo sát đều tuyên bố có sổ sách kế toán, có thể dưới dạng 
sổ ghi chép hoặc phần mềm. Loại thông tin đăng ký này rất quan trọng để đưa ra một báo cáo 
kế toán hàng năm một cách chính xác và truy xuất được nguồn gốc của các sản phẩm thu 
mua và bán ra. Các loại thông tin và tỷ lệ phần trăm tương ứng do cơ sở tái chế được khảo 
sát ghi chép lại có thể tìm thấy trong Hình 7.   

Điều quan trọng cần lưu ý là thông tin liên quan đến khối lượng sản phẩm và giao dịch tài 
chính hầu hết được ghi chép lại trong sổ kế toán. Thông tin liên quan đến các đặc tính bên 
trong của sản phẩm đã thu mua chỉ là thứ yếu.  

 

 
Hình 7: Thông tin có trong sổ kế toán của các cơ sở tái chế được khảo sát. 

 

 

Theo Điều 80 của Nghị định về Đăng ký kế koạch tái chế và báo cáo kết quả tái chế chỉ 
rõ nhu cầu báo cáo hoạt động tái chế. Bộ trưởng Bộ TN&MT sẽ ban hành các quy định về kế 
hoạch tái chế, mẫu đăng ký kế hoạch tái chế và mẫu báo cáo kết quả tái chế trước ngày 1 
tháng 1 năm 2024.   
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F) Những ràng buộc trong hoạt động của nhà máy tái chế  
 

Cuộc khảo sát chứng minh những ràng buộc khác nhau đối với hoạt động tái chế của các nhà 
máy. Mức độ của những ràng buộc này liên quan đến mức độ tác động có thể gây ra đối với 
từng hoạt động đã được đưa ra để khảo sát các cơ sở tái chế (Hình 8). Theo đó các mức độ 
bao gồm: mức độ tác động thấp có nghĩa là sự ràng buộc này có thể kiểm soát được và không 
ảnh hưởng đến hoạt động; mức tác động trung bình, tức là sự ràng buộc này đôi khi gây khó 
khăn trong quản lý và có thể ảnh hưởng đến hoạt động; mức tác động cao nghĩa là sự ràng 
buộc này ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy tái chế. 

 

 
Hình 8: Mức độ tác động của những ràng buộc có thể làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp tái chế. 

Các ràng buộc ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở tái chế chủ yếu là:  

• Biến động về giá: trong hệ thống thu gom chất thải không chính thức, giá của chất 
thải có khả năng tái chế có thị trường riêng và biến động hàng ngày theo cung và 
cầu  

• Khối lượng thu mua: Khối lượng thu mua thường là một vấn đề quan trọng vì số 
lượng này hầu hết không đủ để đáp ứng mục tiêu tái chế của cơ sở tái chế.   

• Tình trạng phân loại: tình trạng phân loại chất thải chưa đúng cách gây ra thêm 
chi phí để thực hiện tái chế và giảm chất lượng cũng như số lượng các sản phẩm được 
tái chế.  

• Truy xuất nguồn gốc: Việc không có khả năng truy xuất nguồn gốc một số sản 
phẩm thu mua đang hạn chế khả năng tiếp cận thị trường xuất khẩu và thị trường nội 
địa chất lượng cao, trong đó đòi hỏi phải có hạch toán và kiểm toán. 

 

Công nghệ tái chế hiện có được áp dụng tại những cơ sở tái chế được khảo sát không phải 
là ràng buộc được ưu tiên trong các hoạt động tái chế hiện nay của doanh nghiệp.  
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Bài học kinh nghiệm  
 

Cuộc khảo sát xã hội trên nền tảng trực tuyến cho phép giải quyết một số vấn đề trong hoạt 

động tái chế bao bì nhựa do các cơ sở tái chế thực hiện. Mặc dù tỷ lệ trả lời khảo sát trực 

tuyến ở mức độ thấp vì những hạn chế của dịch Covid-19 và tác động gây ra đối với hoạt 

động tái chế tại thời điểm đó, cuộc khảo sát đã cho phép xác định được nhu cầu, khó khăn 
và hạn chế hiện nay của doanh nghiệp tái chế. Việc hiểu rõ hơn về những nhu cầu, khó 

khăn và hạn chế là mối quan tâm lớn đối với quá trình triển khai cơ chế EPR  tại Việt Nam 

trong tương lai khi doanh nghiệp tái chế sẽ là chủ thể chính. Các nhu cầu, khó khăn và sự 

ràng buộc được chỉ ra liên quan đến việc cung cấp và tái chế như:  

 

Nhà cung cấp sản phẩm bao bì nhựa để tái chế:  

o Đa dạng và chủ yếu từ hệ thống phế liệu tái chế 

o Khả năng truy xuất nguồn gốc ở mứcthấpp trong hệ thống kế toán  

o Danh mục phân loại có thể khác với nhu cầu của cơ sở tái chế  

o Khả năng phân loại chưa đạt tiêu chuẩn  

o Không có đủ khối lượng sản phẩm bao bì nhựa  

 
 

Việc tái chế các sản phẩm bao bì nhựa: 

o Bị ảnh hưởng đáng kể do thiếu công nghệ  

o Bị ảnh hưởng bởi sự biến động về giá  

o Bị ảnh hưởng từ nguồn cung cấp các sản phẩm bao bì nhựa để tái chế  

o Khó đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu và nội địa với chất lượng cao  
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