
BỐI CẢNH
Ô nhiễm chất thải nhựa đã được ghi nhận như là một cuộc 
khủng hoảng toàn cầu. Theo nghiên cứu gần đây, hàng năm có 
khoảng 11 triệu tấn nhựa phát thải ra biển và các dự báo hiện 
nay cho thấy chất thải nhựa sẽ tăng gấp bốn lần từ năm 2010 
đến năm 20501. Lượng nhựa phát thải ra đại dương hàng năm 
có thể tăng gần gấp ba lần vào năm 2040 nếu không có những 
hành động can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, những tác động do 
ô nhiễm nhựa gây ra không chỉ giới hạn ở đại dương mà ngày 
càng có nhiều bằng chứng cho thấy những ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến sinh thái, kinh tế và xã hội xuyên suốt toàn bộ chuỗi 
giá trị của nhựa. Để ứng phó với vấn đề này, WWF đã đưa ra 
sáng kiến “No Plastics in Nature – Thiên nhiên không Rác 
nhựa”, nhằm ngăn chặn dòng chảy của nhựa vào môi trường 
tự nhiên thông qua việc loại bỏ các vật dụng bằng nhựa không 
cần thiết; tăng gấp đôi mức độ tái sử dụng, tái chế và thu hồi; 
và đảm bảo những phần nhựa còn lại được thu gom tại nguồn 
một cách hợp lý.

Chìa khoá để ngăn chặn sự thất thoát từ ô nhiễm nhựa vào 
môi trường là phải phát triển một nền kinh tế tuần hoàn. 
Đây là một mô hình khép kín trong sản xuất nhựa và thiết lập 
nhiều hệ thống tuần hoàn từ đầu đến cuối, tập trung vào việc 
giảm sử dụng, tái thiết kế bao bì, tăng cường tái sử dụng và tái 
chế, đồng thời sử dụng các vật liệu thay thế có tính bền vững 
nếu thích hợp. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có khoảng 14% lượng 
bao bì nhựa được tái chế và chỉ 2% đạt đến khái niệm tuần 
hoàn2  mặc dù chủ đề này ngày càng được chú trọng.   

Phần lớn, mức độ tái chế thấp là do nhu cầu sử dụng nhựa 
tái chế còn hạn chế và thiếu kinh phí để hỗ trợ các hệ thống 
thu hồi và tái chế một cách hiệu quả. WWF tin rằng các cơ 
chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đóng vai trò 
quan trọng trong việc hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế tuần 
hoàn về nhựa, thông qua việc nhà sản xuất chịu trách nhiệm 
về tài chính để quản lý các sản phẩm nhựa và những tác động 
đến cuối vòng đời của bao bì, cũng như khuyến khích thiết kế 
sinh thái một cách toàn diện trong lĩnh vực kinh doanh.

TẠI SAO WWF XÂY DỰNG BỘ NGUYÊN TẮC EPR 
Từ khi khái niệm về EPR xuất hiện lần đầu tiên vào cuối 
những năm 1980, hàng loạt cơ chế EPR đã được xây dựng ở 
nhiều quốc gia. Nghiên cứu của OECD vào năm 2013 đã chỉ 
ra rằng hơn 400 cơ chế EPR đã hoạt động trên toàn thế giới, 
trong đó khoảng 17% số lượng các cơ chế EPR này liên quan 
đến bao bì.3 Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hoài nghi về việc liệu 
các cơ chế EPR này có đem lại kết quả như mong muốn để 
hướng tới chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính sang nền kinh 
tế tuần hoàn. 

WWF xây dựng bộ nguyên tắc cơ sở này với mục đích hỗ trợ 
Chính phủ, khu vực tư nhân và các bên liên quan trong xã 
hội trong việc phát triển và thực thi các cơ chế EPR một cách 
hiệu quả. Những nguyên tắc này sẽ đóng vai trò như một 
chuẩn mực cho các chủ thể để đảm bảo rằng các cơ chế EPR 
hiện tại đang đi đúng hướng nhằm hướng tới một nền kinh 
tế tuần hoàn và đưa ra hướng dẫn cho những hoạch định 
chính sách trong tương lai.

15 NGUYÊN TẮC CƠ SỞ:
Thiết lập cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) 
hiệu quả đối với chất thải bao bì
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NHỮNG ĐIỀU CẦN CÂN NHẮC VỀ KHUÔN KHỔ EPR

   Các cơ chế EPR phải được xây dựng thành 
luật để hướng tới chuyển đổi từ nền kinh 
tế tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn4 
và đòi hỏi một nhóm các mục tiêu rõ ràng 
và chi tiết mang tính định lượng cụ thể 
đối với từngloại vật liệu nhằm giảm thiểu, 
tái sử dụng và tái chế. Các cơ chế này phải 
được thiết kế với các nhiệm vụ và trách 
nhiệm được xác định rõ ràng và được hỗ 
trợ bởi một hệ thống theo dõi do Chính 
phủ giám sát.

   Các cơ chế EPR cần được thiết kế để ưu 
tiên những hành động theo phân cấp quản 
lý chất thải (giảm thiểu, tái sử dụng, tái 
chế) và khuyến khích các nỗ lực hướng 
tới một nền kinh tế tuần hoàn bền vững. 
Ví dụ: các cơ chế này có thể khuyến khích 
giảm thiểu chất thải và tăng cường tái chế 
bao bì thông qua việc phân định các khoản 
phí dựa trên thành phần có thể tái chế.

   Cần có sự nhất quán giữa khuôn khổ EPR 
và các công cụ chính sách hiện hành được 
xây dựng nhằm giảm thiểu vấn đề ô nhiễm, 
ví dụ: lệnh cấm, thuế chất thải, thuế sản 
phẩm và vật liệu, tiêu chuẩn sản phẩm, dán 
nhãn, thoả thuận tự nguyện, chính sách 
mua sắm, chiến dịch chia sẻ thông tin và 
nâng cao nhận thức.

   Các cơ chế EPR phải xem xét đến bối cảnh 
cụ thể của quốc gia mà chúng sẽ được triển 
khai thực hiện (bao gồm cơ sở hạ tầng quản 
lý chất thải hiện có, văn hoá địa phương và 
khung chính sách). Một cơ chế mang tính 
thực tiễn cần được xây dựng từ các thông tin 
như việc lập bản đồ chuyên sâu các chủ thể 
và sự am hiểu về toàn bộ chuỗi giá trị nhựa, 
đảm bảo sự tham gia của tất cả các ngành 
(bao gồm cả khu vực phi chính thức).

   Các cơ chế EPR đòi hỏi một quy trình hợp 
tác thực chất và minh bạch, và chia sẻ cởi 
mở giữa các chủ thể chính trong toàn bộ 
chuỗi giá trị về quản lý chất thải tại bất 
kỳ một quốc gia cụ thể nào. Các chủ thể 
này bao gồm Chính phủ, chính quyền địa 
phương, doanh nghiệp và nhà sản xuất, 
công ty quản lý chất thải, khu vực phi chính 
thức và các tổ chức phi chính phủ.

   Tổ chức trách nhiệm của nhà sản xuất 
(PRO) là chủ thể điều phối chính, chịu 
trách nhiệm vận hành hệ thống EPR 
trong khuôn khổ pháp lý. PRO sẽ lý 
tưởng nhất khi là một tổ chức phi lợi 
nhuận do khối doanh nghiệp lãnh đạo. 
Ban đầu, chỉ nên thành lập một PRO độc 
quyền; các PRO cạnh tranh được quản 
lý chặt chẽ có thể được thiết lập sau đó 
khi cơ chế EPR đã được củng cố vững 
chắc.

   TÀI CHÍNH VÀ KIỂM SOÁT
   Các nguồn tài chính thu được từ cơ chế 

EPR nên được sử dụng riêng cho mục 
đích thu gom, phân loại và tái chế, cũng 
như các hoạt động truyền thông có liên 
quan và chi phí quản lý cơ chế EPR. 
Trên thực tế, nguyên tắc này phân biệt 
hệ thống tài chính của cơ chế EPR với 
các loại thuế khác khi mà các khoản tiền 
thu được từ thuế thường không dành 
riêng cho các chương trình cụ thể.

   Toàn bộ chi phí cho hoạt động thu gom, 
phân loại và các bước thu hồi tiếp theo 
phải từ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và 
đơn vị đóng gói sản phẩm. Những khoản 
phí này do PRO quy định, phải bao gồm 
toàn bộ các chi phí ròng cho việc quản lý 
chất thải của sản phẩm hoặc bao bì.

   Các cơ chế EPR nên bao gồm các tiêu chí 
cải thiện tác động môi trường của sản 
phẩm và/hoặc bao bì. Mô hình ohaan 
định mức phí sinh thái đối với dòng chất 
thải như vậy sẽ có thể bao gồm, nhưng 
không giới hạn ở, các khoản phí EPR 
thấp hơn đối với sản phẩm hoặc bao 
bì có thể tái sử dụng và tái chế dễ dàng 
hơn so với các sản phẩm khác.

   Các cơ chế EPR nên bao gồm các công 
cụ để chống tham nhũng. Nguồn vốn và 
các dòng tài chính phải minh bạch và 
các tổ chức có liên quan phải được công 
bố. Việc minh bạch các thông tin sẽ cho 
phép các hoạt động giám sát, so sánh, 
đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu được 
tốt hơn. Kết quả giám sát phải được 
công bố công khai (ví dụ: trong các báo 
cáo hàng năm của PRO). Ví dụ: thông 
tin này có thể bao gồm tỷ lệ thu gom, tái 
chế và tái sử dụng mà các cơ chế EPR 
đạt được; các khoản phí nhà sản xuất đã



         chi trả, chi phí phát sinh và doanh thu bán 
lại vật liệu tái chế; việc phát hiện “những 
tổ chức/cá nhân không tuân thủ” (các nhà 
sản xuất không đóng phí nhưng vẫn được 
hưởng lợi ích từ cơ chế EPR); việc xác 
định các thủ đoạn chống cạnh tranh của 
nhà sản xuất, PRO và các công ty quản lý 
chất thải; và giám sát việc tuân thủ các chỉ 
tiêu.

   Các cơ chế EPR nên thành lập các cơ quan 
kiểm soát nhằm đảm bảo bao trùm tất cả 
các đơn vị vận hành liên quan. Cơ quan 
kiểm soát này nên liên tục đưa ra quy định 
và áp dụng các hình phạt đối với những 
đơn vị vận hành không tuân thủ quy định 
pháp luật hiện hành.

PHẠM VI
   Các cơ chế EPR nên xác định rõ ràng tất 

cả vật liệu và/hoặc sản phẩm bao bì được 
bao gồm trong phạm vi hệ thống theo hình 
thức dễ dàng xác định các sản phẩm được 
áp dụng. Đồng thời, tránh tạo ra sơ hở đối 
với các giải pháp thay thế dẫn đến không 
cải thiện được rõ rệt vấn đề môi trường 
ban đầu mà còn tạo ra thêm những vấn đề 
khác. Điều quan trọng là một cơ chế EPR 
hiệu quả và toàn diện nên bao gồm tất cả 
các vật liệu bao bì và không chỉ tập trung 
vào một loại vật liệu cụ thể.

   Các cơ chế EPR nên có một nhóm các 
mục tiêu rõ ràng và chi tiết mang tính 
định lượng đối với việc giảm thiểu/ tái sử 
dụng/ tái chế, được xây dựng cho từng 
mục tiêu (lý tưởng nhất là cho từng loại 
bao bì). Các mục tiêu này cần được xây 
dựng với sự tham vấn của tất cả các chủ 
thể có liên quan và phải được PRO báo 
cáo hàng năm (có thể được kiểm toán bởi 
một cơ quan độc lập).

  Các cơ chế EPR phải hiệu quả và phù 
hợp đối với tất cả các chủ thể trong khu 
vực địa lý hoặc quốc gia liên quan theo 
những trách nhiệm được xác định rõ 
ràng, ví dụ: nghĩa vụ phải trả các khoản 
phí hoặc đảm bảo khả năng tái chế của 
bao bì5. Cơ chế này cũng phải tính đến 
việc nhập khẩu và xuất khẩu các sản 
phẩm, bao bì và chất thải có liên quan, 
và đảm bảo rằng tất cả các công ty đều 
tuân thủ theo cùng quy tắc giống nhau.

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI
   Các cơ chế EPR cần phải toàn diện và cho 

phép sự tích hợp của tất cả các chủ thể có 
liên quan. PRO cần thực hiện các thủ tục 
khiếu nại công bằng và dễ tiếp cận, để lực 
lượng lao động chính thức và phi chính 
thức có thể nêu được ra những mối quan 
ngại và báo cáo về việc lạm dụng.

a. Các nghĩa vụ đối với nhà sản xuất, nhà 
nhập khẩu và nhà đóng gói bao bì không 
được gây ảnh hưởng tiêu cực đến những 
doanh nghiệp vừa và nhỏ (ví dụ, thông qua 
việc điều chỉnh các yêu cầu báo cáo, cung 
cấp đào tạo và hỗ trợ) trong khi vẫn yêu cầu 
tất cả các chủ thể tuân thủ theo cùng quy tắc 
giống nhau.

b. Mọi can thiệp trong công tác quản lý 
chất thải cần bao gồm việc tham vấn với 
khu vực quản lý chất thải phi chính thức 
(nếu có) để đảm bảo các giải pháp đảm bảo 
quyền lợi và bảo vệ sinh kế cũng như quyền 
con người cơ bản6 (ví dụ: đảm bảo thu 
nhập, điều kiện làm việc an toàn, đào tạo và 
nâng cao tay nghề, chấm dứt lao động trẻ 
em) của những người công nhân thu gom 
chất thải.
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