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GIỚI THIỆU
Ô

nhiễm nhựa trên diện rộng đã và đang
gây ra hậu quả nghiệm trọng với môi
trường và sinh vật biển, cũng như ảnh
hưởng đến nhiều vấn đề kinh tế và xã hội.
Ước tính hàng năm có khoảng 11 triệu tấn
nhựa thải vào các đại dương.1 Trên phạm
vi toàn cầu, 32% chất thải bao bì đang
thất thoát ra môi trường.2 Việt Nam, cùng
với tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế
nhanh chóng, được ghi nhận là một trong
bốn quốc gia thải nhiều chất thải nhựa ra
đại dương nhất, ước tính khoảng 0,28 - 0,73
triệu tấn/năm.3

được cụ thể hóa bằng các quy định về trách
nhiệm thu hồi, tái chế một số loại sản phẩm,
bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập
khẩu (tại Điều 54 và 55 của Luật Bảo vệ
môi trường 2020 – Luật BVMT 2020). Theo
đó, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu
phải thu hồi và tái chế một số loại hình sản
phẩm, bao bì (bao gồm cả sản phẩm, bao bì
nhựa) thải bỏ sau sử dụng. Hiện nay, Bộ Tài
nguyên và Môi trường (TN&MT) đang tích
cực triển khai xây dựng Nghị định hướng
dẫn thi hành để đưa các quy định của Luật
BVMT 2020 đi vào cuộc sống từ năm 2022.

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất
(Extended Producers Responsibility - EPR)
là một công cụ hữu hiệu, được áp dụng ở
nhiều nước trên thế giới để kiểm soát chất
thải thải ra môi trường, trong đó có chất thải
nhựa. Điểm cốt lõi của công cụ này là trách
nhiệm của nhà sản xuất đối với sản phẩm
được mở rộng đến giai đoạn thải bỏ sau sử
dụng. Ở Việt Nam, mặc dù được quy định từ
năm 2005, nhưng đến nay, cơ chế EPR mới

Với tốc độ tăng trưởng cao, ngành nhựa tại
Việt Nam hiện là một trong những ngành
có tiềm năng phát triển mạnh chỉ đứng sau
ngành viễn thông và dệt may. Cơ cấu của
ngành nhựa gồm 38% nhựa bao bì, 18%
nhựa xây dựng, 29% nhựa gia dụng và 15%
nhựa kỹ thuật. Theo số liệu của Tổng cục
thống kê, ngành nhựa hiện tại có khoảng
hơn 3.300 doanh nghiệp đang hoạt động.
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Trên thực tế, các doanh nghiệp ở Việt Nam,
bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ
trong sản xuất bao bì và sử dụng bao bì
nhựa, đang gặp nhiều khó khăn trong công
tác quản lý môi trường nói chung, trong
thực hiện các quy định về EPR nói riêng. Một
trong những nguyên nhân là do chưa có
hướng dẫn đầy đủ cũng như sự hiểu biết của
doanh nghiệp về cơ chế EPR còn hạn chế.
Trong khuôn khổ hỗ trợ của Tổ chức Quốc
tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWFViệt Nam) thông qua Dự án “Giảm thiểu rác
thải nhựa đại dương tại Việt Nam”, với mục
đích hỗ trợ Bộ TN&MT xây dựng và hoàn
thiện Nghị định quy định chi tiết một số
điều của Luật BVMT 2020, từ tháng 12/2020
đến tháng 09/2021, Viện Chiến lược, Chính
sách tài nguyên và môi trường đã triển khai
nghiên cứu, khảo sát các doanh nghiệp vừa
và nhỏ ngành nhựa về mức độ sẵn sàng
thực hiện quy định về EPR. Mục tiêu của
nghiên cứu nhằm đánh giá được những
thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp sản

xuất và nhập khẩu, sử dụng bao bì và doanh
nghiệp tái chế nhựa: phân tích tính khả thi
và mức độ sẵn sàng và đề xuất giải pháp và
lộ trình tham gia EPR của các doanh nghiệp.
Kết quả khảo sát sẽ phản ánh những vướng
mắc, bất cập và các kiến nghị từ các doanh
nghiệp vừa và nhỏ ngành nhựa, qua đó góp
phần xây dựng và hoàn thiện các quy định
về EPR trong Nghị định hướng dẫn thực thi
Luật BVMT 2020 có tính khả thi cao, phù
hợp với thực tiễn.

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ NGÀNH NHỰA
KHI THỰC HIỆN EPR

Khó khăn
Hơn một nửa số doanh nghiệp khảo sát (18/31 - tương đương 58% tổng số doanh nghiệp
được khảo sát) cho rằng gặp nhiều khó khăn khi thực hiện quy định về EPR (Hình 2).
Khó khăn đối với doanh nghiệp
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Phần lớn các doanh nghiệp được khảo sát đều cam kết thực hiện trách nhiệm BVMT
trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nhận thức được rằng việc thực thi nghiêm túc
các quy định luật pháp về BVMT cũng sẽ giúp phát triển, nâng cao hình ảnh của doanh
nghiệp trong xã hội. Do đó, việc thực hiện hiệu quả cơ chế EPR được nhìn nhận như một
hình thức để doanh nghiệp thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội của mình.
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Các doanh nghiệp có thể linh hoạt trong việc lựa chọn phương thức thực hiện trách
nhiệm thu hồi, tái chế, đó là: (i) tự tổ chức hoạt động tái chế; (ii) hợp đồng với đơn vị cung
cấp dịch vụ tái chế; (iii) ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện nghĩa vụ tái chế hay; (iv) đóng
góp tài chính vào Quỹ BVMT Việt Nam. Khoảng 61% - 68% các doanh nghiệp cho rằng
các phương thức (ii), (iii), (iv) là phù hợp, trong khi phương thức (i) ít được lựa chọn hơn.
Nguyên nhân là do không phải doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành hàng nhựa nào cũng có
đủ năng lực để tự tổ chức hoạt động tái chế (Hình 1).
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Hình 2. Các ý kiến của doanh nghiệp khảo sát về khó khăn khi thực hiện EPR

Khó khăn cụ thể được doanh nghiệp nhận định khi thực hiện quy định EPR bao gồm:
Chưa có hướng dẫn, quy định rõ ràng về trách nhiệm của các đối tượng khác nhau trong
việc thực hiện EPR, bao gồm cả nhà phân phối, cửa hàng bán lẻ cũng như người tiêu
dùng… trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, bao bì nhựa.
Chưa có hệ thống phân loại, thu gom sản phẩm, bao bì nhựa thải bỏ sau sử dụng, dẫn
đến khó khăn trong việc thu hồi các loại chất thải này. Chất thải không được phân loại
tại nguồn dẫn đến phế liệu nhựa thu gom trong nước có chất lượng không cao so với
phế liệu nhựa nhập khẩu.
Một số loại bao bì nhựa thải bỏ có lẫn nhiều tạp chất dẫn đến chi phí xử lý và tái chế cao
hơn so với chi phí tái chế nhựa phế liệu nhập khẩu. Một số loại hình sản phẩm không
thể sử dụng nhựa tái chế hoặc không thể thay thế bao bì nhựa bằng loại bao bì khác dẫn
đến tăng chi phí, tăng giá thành sản phẩm gây khó khăn trong việc tiêu thụ.
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Đại đa số các doanh nghiệp (chiếm 94% doanh nghiệp trả lời phiếu khảo sát) đều đã có
nhận thức ban đầu và hiểu biết đầy đủ về trách nhiệm thu hồi, tái chế và xử lý sản phẩm,
bao bì thải bỏ sau sử dụng theo quy định của Luật BVMT 2020. Đây là điểm thuận lợi
chính khi triển khai áp dụng cơ chế EPR theo Điều 54 và 55 của Luật BVMT 2020 đối với
đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ.
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Một số doanh nghiệp mong muốn lựa chọn hình thức tự tái chế, tuy nhiên cần phải có
nguồn lực đầu tư công nghệ, thiết bị, nhân lực, chi phí vận hành trong khi quy trình, thủ
tục để triển khai khá phức tạp. Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật BVMT 2020
quy định các quy cách tái chế bắt buộc là cứng nhắc, nên để cho các doanh nghiệp tự lựa
chọn quy cách tái chế, với điều kiện là doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về BVMT.

Hình 1. Nhận định của các doanh nghiệp về sự phù hợp của các phương thức
thực hiện thu hồi, tái chế sản phẩm, bao bì thải bỏ theo Luật BVMT 2020
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TÍNH KHẢ THI VÀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG
CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
NGÀNH NHỰA TRONG TRIỂN KHAI EPR

Hoạt động tái chế phi chính thức tại các làng nghề với công nghệ cũ, lạc hậu, gây ô nhiễm
môi trường sẽ gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện cơ chế EPR. Các doanh nghiệp
tái chế chính thức gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi sản phẩm, bao bì nhựa phế
liệu do phải cạnh tranh với hệ thống thu mua phế liệu phi chính thức. Đồng thời, do thực
hiện các yêu cầu về BVMT nên các doanh nghiệp tái chế chính thức cũng thường có chi
phí sản xuất cao hơn dẫn đến khó cạnh tranh về giá thành sản phẩm nhựa tái chế.
Về đối tượng thực hiện, đa số doanh nghiệp có các ý kiến tiêu cực về thực hiện EPR là
doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp này có vốn sản xuất thấp, mức độ cạnh tranh cao
nên việc tăng thêm bất kỳ một chi phí nào đều có khả năng đẩy doanh nghiệp vào tình
thế khó khăn. Quy định về ngưỡng đối tượng thực hiện (doanh thu 30 - 100 tỷ/năm tùy
thuộc nhóm sản phẩm, bao bì hoặc lượng nhập khẩu) được hiểu chung là với các doanh
nghiệp nhỏ, có doanh thu thấp dưới ngưỡng thì sẽ không phải áp dụng EPR và vì vậy có
nhiều doanh nghiệp không thực sự quan tâm.

Nhìn chung, các quy định về cơ chế EPR trong Luật BVMT 2020 và Dự thảo Nghị định hướng
dẫn được đánh giá là có tính khả thi khi phần lớn các doanh nghiệp khảo sát đều đồng ý (tỷ
lệ đồng ý từ 52 - 71%) với các nội dung có liên quan đến hệ thống EPR đang được đề xuất
(Hình 3).
Tỷ lệ % doanh nghiệp khảo sát
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Hình 3. Nhận định của các doanh nghiệp về sự phù hợp
của các quy định về EPR
Tuy nhiên, vẫn còn một số quan ngại về tính khả thi khi triển khai EPR tại các doanh nghiệp,
bao gồm:
Khó khăn trong xác định tỷ lệ tái chế bắt buộc vì tỷ lệ này phụ thuộc rất nhiều yếu tố, khác
nhau đối với từng loại thiết bị, từng loại bao bì, từng loại vật liệu nhựa sản xuất ra bao bì,
phụ thuộc vào thị trường tái chế và công nghệ tái chế. Nhà nước nên ban hành các hướng
dẫn cụ thể cho các loại ngành hàng nói chung, các nhóm sản phẩm nói riêng về tỷ lệ tái
chế bắt buộc. Để đảm bảo tính khả thi của EPR, nhà nước nên xây dựng lộ trình áp dụng
tỷ lệ tái chế bắt buộc và tăng dần từng năm cho đến khi đạt được tỷ lệ tái chế cần thiết.
Xác định mức đóng góp tài chính vào Quỹ BVMT Việt Nam trong trường hợp doanh nghiệp
lựa chọn phương thức đóng góp tài chính cũng sẽ khó khăn. Do việc tính toán xác định
tỷ lệ tái chế bắt buộc còn chưa rõ nên việc tính toán số tiền đóng góp tài chính vào Quỹ
BVMT Việt Nam của từng loại sản phẩm, bao bì cũng sẽ gặp nhiều vướng mắc.
Về mức độ sẵn sàng tham gia thực hiện EPR, một tỷ lệ tương đối doanh nghiệp nhỏ và vừa
ngành nhựa, chiếm 26% số doanh nghiệp được khảo sát, cho biết vẫn cần suy nghĩ thêm.
Điều đó cho thấy, việc triển khai thực hiện EPR vẫn còn gặp nhiều quan ngại đối với các
doanh nghiệp, đặc biệt nếu như các vấn đề khó khăn và vướng mắc được đề cập và phân
tích ở trên không được giải quyết (Hình 4).
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GIẢI PHÁP VÀ LỘ TRÌNH ĐỂ BẢO ĐẢM
SỰ THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP
VỪA VÀ NHỎ TRONG THỰC HIỆN EPR
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Hình 4. Mức độ sẵn sàng tham gia triển khai EPR của doanh nghiệp

Giải pháp bảo đảm sự sẵn sàng tham gia của doanh nghiệp
Điều chỉnh các quy định của Dự thảo Nghị định nhằm đảm bảo tính khả thi đối với
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần lớn các doanh nghiệp đều cho rằng công thức tính tỷ
lệ tái chế, quy cách tái chế theo quy định của dự thảo Nghị định là chưa phù hợp đối với
loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối với tỉ lệ tái chế, cân nhắc áp dụng tỉ lệ % thay
bằng áp dụng công thức tái chế, trong đó, giai đoạn đầu có thể áp dụng tỉ lệ thấp và điều
chỉnh này theo thời gian căn cứ vào tình hình thực tế.
Đảm bảo các điều kiện cho doanh nghiệp tái chế. Nhà nước cần từng bước kiểm soát
chặt chẽ hơn, loại bỏ dần các hoạt động tái chế phi chính thức gây ô nhiễm môi trường ở
các làng nghề thông qua việc cấp phép môi trường cho các doanh nghiệp đủ điều kiện về
hạ tầng BVMT được tham gia tái chế. Qua đó bảo đảm sự cạnh tranh công bằng giữa các
doanh nghiệp trong việc thu hồi, tái chế sản phẩm, bao bì thải bỏ. Dự thảo Nghị định cũng
nên bỏ các quy định về quy cách tái chế, đồng thời, thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ,
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư thực hiện tái chế.
Bảo đảm việc áp dụng EPR không tạo nên rào cản cho doanh nghiệp trong việc tăng
chi phí sản xuất, giảm cạnh tranh. Kết quả khảo sát cho thấy nhiều doanh nghiệp lo
ngại về mức đóng góp tài chính sẽ làm tăng giá thành sản phẩm và giảm khả năng cạnh
tranh của doanh nghiệp và mức đóng góp tài chính đề xuất chưa phù hợp. Nhà nước cần
điều tra, khảo sát, đánh giá tác động trước khi ban hành quy định về mức đóng góp tài
chính để bảo đảm mức đóng góp phù hợp, giúp doanh nghiệp triển khai đầy đủ nghĩa
vụ thực hiện EPR trong thời gian tới.
Xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị. Trách nhiệm của
doanh nghiệp trong chuỗi giá trị nhựa (doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, doanh nghiệp
tiêu dùng sản phẩm và người sử dụng sản phẩm) cần được xác định rõ nhằm đảm bảo
công bằng khi thực hiện trách nhiệm tái chế và xử lý chất thải. Bên cạnh đó, Nhà nước
cần phải đầu tư cơ sở hạ tầng và thúc đẩy phân loại chất thải tại nguồn để nâng cao chất
lượng của phế liệu nhựa thu hồi từ các sản phẩm, bao bì thải bỏ, qua đó thúc đẩy tái chế.
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Phổ biến các quy định về EPR cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kết quả khảo sát cho
thấy mặc dù các doanh nghiệp nhận thức được trách nhiệm quy định tại Điều 54 và 55
của Luật BVMT 2020 nhưng các quy định cụ thể liên quan đến tỷ lệ tái chế, quy cách tái
chế, đóng góp vào Quỹ BVMT Việt Nam,… vẫn chưa được doanh nghiệp nhận thức đầy
đủ. Do đó, Bộ TN&MT cần đẩy mạnh thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao
nhận thức, phổ biến pháp luật để bảo đảm các quy định về EPR được hiểu đúng và triển
khai hiệu quả.
Cân nhắc điều chỉnh lại lộ trình áp dụng của Nghị định trong bối cảnh dịch bệnh
Covid đang diễn biến phức tạp. Phần lớn các doanh nghiệp đều cho rằng lộ trình thực
hiện các quy định về EPR trong Dự thảo Nghị định cần được kéo dài hơn trong bối cảnh
dịch Covid-19 hiện nay đang bùng phát mạnh và tác động tiêu cực đối với các doanh
nghiệp vừa và nhỏ.

Lộ trình cụ thể để đảm bảo sự sẵn sàng tham gia của
doanh nghiệp
Nhìn chung phần lớn các doanh nghiệp khảo sát đều đồng ý với việc triển khai EPR. Tuy
nhiên, đây là lần đầu tiên EPR được triển khai trên thực tế ở Việt Nam, nên vẫn còn những
khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, việc xác định tỷ lệ tái chế, mức đóng góp cho việc tái chế, cơ chế
giám sát và báo cáo, sự công khai, minh bạch thông tin… là những hoạt động cần có thời gian
để triển khai trên thực tế. Phần lớn các doanh nghiệp (58%) đều xác định sẽ có những khó
khăn, quan ngại về việc không đủ nguồn lực để thực hiện, cơ chế hoạt động của Quỹ BVMT về
tái chế chưa rõ ràng và đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn đầu cần có lộ trình
triển khai phù hợp.
Nhằm đảm bảo tính khả thi và sự sẵn sàng thực hiện EPR của các doanh nghiệp nói chung,
doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nhựa nói riêng, Bộ TN&MT cần hoàn thiện các quy định
về EPR trong Dự thảo Nghị định trên cơ sở lắng nghe các ý kiến của các doanh nghiệp. Bộ
TN&MT xem xét, cân nhắc thực hiện lộ trình các hoạt động xây dựng và hoàn thiện các quy
định về EPR theo khuyến nghị tại Bảng 1, trong đó, cân nhắc một lộ trình muộn hơn cho các
doanh nghiệp vừa và nhỏ từ sau năm 2025.

Mục tiêu

Hoạt động

Chỉ tiêu

2

Thành lập cơ cấu tổ
chức về EPR

- Thành lập Hội đồng EPR
quốc gia, Văn phòng EPR
- Nghiên cứu thiết lập mục
tiêu thí điểm liên quan đến
tỷ lệ tái chế và đóng góp
tài chính xử lý
- Đăng ký

Cơ cấu tổ chức
cùng với chức
năng nhiệm
vụ, quy chế
vận hành về
EPR được thiết
lập.

- Bộ TN&MT Trong
- Các hiệp
vòng
hội
1 năm
(2022)

3

Xác định tỷ lệ tái
chế; mức đóng góp
cho hoạt động tái
chế và xử lý cho
ngành sản xuất,
nhập khẩu và xử lý
bao bì nhựa

- Văn phòng EPR xác định
tỷ lệ tái chế; mức đóng góp
tài chính cho hoạt động tái
chế và xử lý
- Hội đồng EPR quốc gia
công bố tỷ lệ tái chế; mức
đóng góp tài chính cho
hoạt động tái chế.

Tỷ lệ tái chế,
mức đóng góp
tài chính cho
hoạt động
tái chế và xử
lý được ban
hành

- Hội đồng
EPR quốc
gia
- Hiệp hội
nhựa Việt
Nam

Trong
vòng
1 năm
(2022)

4

Xây dựng cổng
thông tin EPR, bao
gồm nội dung cho
ngành bao bì nhựa

Xây dựng khung cơ sở dữ
liệu và các yêu cầu thông
tin về EPR

Khung cơ sở
dữ liệu và các
yêu cầu về
thông tin được
xác định, làm
cơ sở cho việc
theo dõi và
giám sát

- Bộ TN&MT
- Các hiệp
hội Doanh
nghiệp

Trong
vòng
1 năm
(2022)
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Tập huấn, hướng
dẫn các doanh
nghiệp về các yêu
cầu của EPR và
cơ chế thông tin,
báo cáo

Tập huấn cho các doanh
nghiệp về các yêu cầu của
EPR, yêu cầu báo cáo và
thông tin

Các doanh
nghiệp nắm
được các yêu
cầu của EPR và
cơ chế thông
tin, báo cáo

- Bộ TN&MT Trong
- Doanh
vòng
nghiệp
1 năm
(2022)
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Đăng ký trên cổng
EPR quốc gia

Nhập cơ sở dữ liệu của
doanh nghiệp vào cổng
thông tin quốc gia

Các doanh
nghiệp đăng
ký trên cổng
EPR quốc gia

- Bộ TN&MT 2022
- Doanh
nghiệp

7

Triển khai áp dụng
thử nghiệm EPR
đối với các doanh
nghiệp quy mô lớn

Các doanh nghiệp quy mô
lớn thực hiện EPR theo
hướng dẫn của Điều 54 và
55 Luật BVMT 2020

Kết quả thử
nghiệm EPR
cho các doanh
nghiệp quy
mô lớn

- Bộ TN&MT 2023
- Doanh
nghiệp
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Triển khai áp dụng
EPR cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp vừa và
nhỏ thực hiện EPR theo
hướng dẫn của Điều 54 và
55 Luật BVMT 2020

EPR được triển
khai cho các
doanh nghiệp
vừa và nhỏ

- Bộ TN&MT 2024
- Doanh
nghiệp vừa
và nhỏ

Bảng 1. Lộ trình các hoạt động xây dựng và hoàn thiện các quy định về EPR
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Mục tiêu
Hoàn thiện quy
định pháp lý về EPR

Hoạt động
Hoàn thiện các quy định
EPR của Nghị định căn cứ
trên ý kiến đóng góp của
doanh nghiệp (cách xác
định tỉ lệ tái chế, định mức
tái chế, quy cách tái chế…)

Chỉ tiêu
Cách xác định
tỷ lệ tái chế,
mức đóng góp
tái chế và quy
cách tái chế
nhận được sự
đồng thuận
của các doanh
nghiệp

Đối tượng
- Bộ TN&MT
- Các hiệp
hội Các
doanh
nghiệp

Khung
thời
gian
Trong
vòng
1 năm
(2022)

Đối tượng

Khung
thời
gian
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