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NGUYÊN TẮC CỦA KINH 

TẾ TUẦN HOÀN

Là một hệ thống với sự phục hồi và tái tạo thông qua

thiết kế

• 3 nguyên tắc chính là (Andrew Morlet, 2015):

 Bảo tồn và tăng cường vốn tự nhiên;

 Tối ưu hóa năng suất tài nguyên ở mức lợi ích cao nhất

ở mọi lúc trong cả chu trình kỹ thuật và sinh học;

 Thúc đẩy hiệu quả của toàn hệ thống bằng cách tối

thiểu hóa và thiết kế để loại bỏ các ngoại ứng tiêu cực.

 Có thể phục hồi vật liệu kỹ thuật bằng chu trình kỹ thuật

thông qua các vòng lặp lại khác nhau: bảo trì và sửa chữa,

tái sử dụng và phân phối lại, tân trang và chế tạo lại, và

cuối cùng là tái chế

 Tài nguyên có nguồn gốc sinh học đi theo cách phục hồi

khác, nguồn tài nguyên này tuần hoàn trở lại chu trình

sinh học sau khi kết thúc vòng đời của mình để có thể tái

sử dụng như là chất dinh dưỡng trong chu trình mới.
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9Rs + Đổi mới, sáng tạo + Thành

tựu khoa học và công nghệ + 

Internet vạn vậtMô hình

kinh doanh tuần hoàn
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II. Kinh tế tuần hoàn: thúc đẩy xu hướng tách rời giữa GDP và tác động môi trường, sử
dụng hiệu quả vốn tự nhiên, giảm ô nhiễm môi trường



Rào cản của KTTH

Loại rào cản Thách thức

Các quá 

trình bên 

trong

- Các khả năng tổ chức cần thiết để triển khai KTTH;

- Các nỗ lực về mặt định nghĩa chiến lược kinh doanh và cấu trúc công ty;

- Sự cần thiết cho năng lực tổ chức mới (động lực của đội, văn hóa tổ chức, sự

tham gia...)

Kỹ thuật - Sự cần thiết về mặt kỹ thuật, công nghệ và chuyên môn;

- Áp dụng các công nghệ cụ thể (VD: công nghệ tái chế) cho việc thiết kế lại

các sản phẩm tuần hoàn và đảm bảo chất lượng của các hệ thống sản xuất;

- Phát triển các thủ tục và phương thức để phổ cập sự sáng tạo mà làm chậm

giai đoạn thiết kế và nhân rộng.

Thị trường - Mối quan hệ của các bên liên quan: Sự tương thích giữa các mô hình đối tác

kinh doanh, thiếu sự hỗ trợ mạng lưới cung cấp, sự phân tán địa lý, các dịch

vụ và cơ sở vật chất nghèo nàn, xung đột lợi ích giữa các công ty và sự sai

lệch trong việc chia sẻ lợi nhuận dọc theo chuỗi cung ứng;

- Sự chấp nhận của khách hàng, các hạn chế nhất định, sự cứng rắn trong hành

vi của khách hàng và các thói quen kinh doanh.

Thể chế, quy 

định và xã 

hội

- Các ưu đãi sai lệch;

- Độ phức tạp của các quy định, sự thiếu vắng của các hệ thống luật pháp dẫn

dắt và khung thể chế nghèo nàn;

Kinh tế và 

tài chính

- Sự cần thiết phải có đầu tư lớn trong dài hạn;

- Quá trình lập kế hoạch và quản lý tốn kém do sự phức tạp của việc triển

khai.



Các bên liên quan trong khởi động và phát triển kinh tế tuần hoàn

• Sự tham gia của tất cả các bên liên quan từ các cơ quan chính

phủ, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và nguyên liệu thô,

các nhà chế biến, sản xuất, phân phối, bán lẻ, người tiêu dùng,

người thu gom rác... tham gia (European Recycling Platform,

2017).

• Các tổ chức, chính phủ:

•  Tạo ra và tạo điều kiện cho một nền kinh tế tuần hoàn xuất

hiện và phát triển mạnh.

•  Định hướng, tạo động lực của đổi mới và đầu tư.

• Nền kinh tế tuần hoàn cung cấp một khuôn khổ cho phép chính

phủ và các thành phố hiện thực hóa nhiều tham vọng kinh tế, môi

trường và xã hội

(Ellen Macathur Foundation, n.d.).



Kinh tế tuần hoàn cần tư
duy và hành động hệ thống



CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ, 
SẢM PHẨM VÀ DỊCH VỤ

PHỤC VỤ BVMT

 Công nghệ

 Thiết bị

 Sản phẩm, vật tư

 Dịch vụ

 Là cầu nối để kết nối để
đưa chất thải thành tài nguyên



KINH TẾ 

TUẦN 

HOÀN Ở 

VIỆT NAM

Nguồn: (WB, 2018)



Tên ngành Những biểu hiện

Nông, lâm, ngư nghiệp - Khi các hộ gia đình, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tự tuần hoàn các sản

phẩm của quá trình hoạt động, bản thân các doanh nghiệp, hộ gia đình đó là một tác nhân (ví dụ mô hình VAC, mô hình

VACR trong các trang trại…)

- Tác nhân trung gian trong quá trình tuần hoàn trong ngành này có thể các các công ty, doanh nghiệp thu gom phế phẩm

nông nghiệp như thân các loại cây, vỏ trấu, … làm phân bón

Khai khoáng -Tuần hoàn trong nội tại doanh nghiệp khai khoáng (ví dụ như TKV Quảng Ninh tuần hoàn lại nước trong quá trình tuyển

than giúp tiết kiệm nước, thu lại được than)

-Theo vòng đời dự án, khi khai thác khoáng sản xong, các mỏ có thể được xây dựng làm khu du lịch, các loại đất đá khi khai

thác tạo ra sẽ dùng để hoàn thổ hoặc sử dụng vào mục đích khác;

Công nghiệp chế biến,

chế tạo

- Việc sử dụng tuần hoàn nước, các nguyên vật liệu, … trong ngành đã được nhiều doanh nghiệp sử dụng;

- Sản xuất ra các sản phẩm có các hợp phần dễ dàng tháo rời để thuận tiện thay thế khi có một bộ phận bị hỏng, hạn chế

lượng rác thải ra môi trường;

- Các cửa hàng buôn bán đồ cũ, secondhand, cũng là một tác nhân trung gian quan trọng trong chuỗi giá trị gia tăng thúc đẩy

KTTH;

Cung cấp nước, hoạt

động quản lý và xử lý rác

thải, nước thải

- Xem xét dòng chảy của chất thải trong nền kinh tế, bản thân những hộ gia đình, các doanh nghiệp chính là tác nhân quan

trọng trong mắt xích ứng dụng lý thuyết KTTH để tái sử dụng lại nguồn nước;

-Vai trò của các đơn vị xử lý chất thải đóng vai trò là trung gian trong thúc đẩy tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu chất thải

do các hoạt động kinh tế, dân sinh gây ra.

Xây dựng -Xây dựng là ngành tạo ra khối lượng chất thải khá lớn nhưng đồng thời cũng là ngành có nhiều lợi thế trong việc tuần

hoàn các loại chất thải trong quá trình xây dựng (Đất đá, chất thải rắn từ vật liệu xây dựng như gạch, ngói, vữa, bê tông, vật

liệu kết dính quá hạn sử dụng được tái chế làm vật liệu xây dựng hoặc tái sử dụng làm vật liệu san lấp cho các công trình

xây dựng hoặc chôn lấp trong bãi chôn lấp chất thải rắn xây dựng).



Tên ngành Những biểu hiện

Vận tải kho bãi - Đây là ngành gián tiếp giúp vòng tuần hoàn có thể diễn

ra

Dịch vụ lưu trú

và ăn uống

-Sự tuần hoàn của các cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú và

ăn uống như các nhà hàng, khách sạn (ví dụ dùng thức ăn

thừa của khách hàng làm thức ăn chăn nuôi) giúp hạn chế

rác thải thực phẩm, tận dụng tốt nguồn thức ăn, tiết

kiệm chi phí chăn nuôi.

Hoạt động tài

chính, ngân hàng

và bảo hiểm

- Tín dụng xanh, trái phiếu xanh vừa là nguồn lực để thúc

đẩy tuần hoàn và cũng vừa là một sản phẩm tài chính có

tiềm năng.

Hoạt động

chuyên môn,

khoa học và công

nghệ

-Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ giúp

nghiên cứu được các kinh nghiệm trong nước và quốc tế,

các mô hình KTTH có thể áp dụng, góp phần tìm ra

hướng đi đúng đắn của KTTH. Các công nghệ nghiên

cứu góp phần ứng dụng, thúc đẩy chuyển hóa sang nền

KTTH

Giáo dục và đào

tạo

-Giáo dục và đào tạo là ngành nghề giúp nâng cao nhận

thức của lớp trẻ về KTTH từ những việc nhỏ nhất như

“kế hoạch nhỏ”, “tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa, lốp

xe, làm chậu trồng cây…”

Hoạt động dịch

vụ khác

-Hoạt động sửa chữa các đồ dùng cũng là một khía cạnh

mà KTTH hướng tới vì giúp kéo dài vòng đời các sản

phẩm.



Kinh tế tuần hoàn đã có trong

chính sách ở Việt Nam

1. Chiến lược phát triển chăn nuôi (QĐ 1520/2020/QĐ-TTg)

Đẩy mạnh chương trình khuyến nông chăn nuôi theo chuỗi khép
kín, kinh tế tuần hoàn, …

 Phát triển các loại công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi gắn với
sản xuất phân bón hữu cơ, chế biến chế phẩm nuôi trồng thủy
sản... góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi.

2. Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển
năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045

Thực thi chính sách bảo vệ môi trường ngành năng lượng gắn với
mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
và phát triển bền vững

3. Chiến lược ngành chăn nuôi 2020 - 2030

4. Chương trình mục tiêu quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền
vững

 Mục tiêu đến 2025

 Mục tiêu đến 2030

5. Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự
2030 vì sự phát triển bền vững;



Kinh tế tuần hoàn trong

các Văn bản chính quy

A. Trong Văn kiện ĐH 13

“khuyến khích phát triển mô hình KTTH để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu ra của quá trình sản

xuất”;

“xây dựng lộ trình, cơ chế, chính sách, pháp luật để hình thành, vận hành mô hình KTTH”.

B. Trong dự thao Luật BVMT sửa đổi

 Điều 142. Kinh tế tuần hoàn

1. Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ

nhằm giảm khai thác nguyên vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu

tác động xấu đến môi trường.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện lồng ghép kinh tế tuần hoàn ngay từ giai

đoạn xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển; quản lý, tái chế, tái sử dụng

chất thải.

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm thiết lập hệ thống quản lý và thực hiện các biện pháp

để giảm khai thác tài nguyên, giảm chất thải, nâng cao mức độ tái sử dụng và tái chế chất thải ngay từ giai

đoạn xây dựng dự án, thiết kế sản phẩm, hàng hóa đến giai đoạn sản xuất, phân phối.

4. Chính phủ quy định tiêu chí, lộ trình, cơ chế khuyến khích thực hiện kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều

kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

 KTTH được lồng ghép trong các Điều, Khoản khác: Đẩy mạnh chi tiêu công xanh (GPP); Mở

rộng trách nghiệm của nhà sản xuất (EPR); Thúc đẩy các thị trường tái chế.



Kinh tế tuần hoàn trong C,

Q, K…

TT Tên văn bản Nội dung liên quan

1 Chiến lược

phát triển

KTXH 2021 –

2030, tầm

nhìn 2045

“xây dựng lộ trình, cơ chế, chính sách, pháp luật để hình thành, vận hành mô hình

KTTH”.

Khuyến khích áp dụng các mô hình KTTH để sử dụng hiệu quả đầu ra của Quá trình

sản xuất

2 Các chiến

lược, kế hoạch

quốc gia

ngành

Chiến lược quốc gia về phát triển bền vững

Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chiến lược quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững

Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn

Chiến lược quốc gia về chăn nuôi

Chiến lược quốc gia về năng lượng tái tạo

- Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 1/2/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến

lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

3 Các Đề án Đề án phát triển công nghiệp môi trường

Đề án phát triển dịch vụ môi trường

Đề án kinh tế số ….

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=196155


So sánh quy định của VN

và thế giới liên quan đến

KTTH

Ngành, lĩnh vực Việt 

Nam

Trung 

Quốc

Châu 

Âu

Ngành, lĩnh vực

(tiếp tục)

Việt 

Nam

Trung 

Quốc

Châu Âu

A. Khu vực sản xuất 6. Xây dựng X X

1. Nông, lâm, ngư nghiệp X X 7. Bán buôn và bán lẻ, sửa

chữa

X

- Trồng trọt X X 8. Hoạt động khác X X

- Chăn nuôi X B. Khu vực tiêu dùng

- Nuôi trồng thủy sản 1. Trung gian X X

- Lâm nghiệp X 2. Chính phủ X X X

2. Khai khoáng X X 3. Hộ gia đình, cá nhân X X X

3. Công nghiệp chế biến, chế
tạo

X C. Khu vực trung gian

- Thực phẩm & đồ uống X X 1. Đô thị X X X

- Dệt, may X 2. Nông thôn, miền núi X

- Giấy và bột giấy X 3. Khu sản xuất, kinh doanh

tập trung

X X X

- Da, Giày X 4. BVMT Làng nghề X

- Chế biến gỗ và sản xuất sản

phẩm từ gỗ, tre, nứa…

X X D. Quản lý chất thải

- Hóa chất X X 4.1. Chất thải rắn X X

- Nhựa X X 4.2. Nước thải X X X

- Thủy tinh E. Quản trị quốc gia

- Thép, kim loại X X 1. Đổi mới sáng tạo

- Điện tử, thiết bị điện … X X 2. Chuyển đổi số X X X

- Máy móc, thiết bị khác X 3. Quản trị X X

- Ô tô và động cơ khác X X X 4. Công nghệ X X X

- Sửa chữa, bảo dưỡng … 5. Giáo dục

4. Điện, khí đốt và điều hòa X X X 6. Tài chính X X

5. Nước, rác thải, nước thải X X 7. Tiêu chí X X



Thuận lợi

Chủ trương về phát triển KTTH

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ

Sự vào cuộc của các bộ, ngành và địa phương,
cộng đồng doanh nghiệp;

Nhận thức, quyền lực và nhu cầu của người tiêu
dùng

Cộng đồng quốc tế, xu hướng ngày càng phổ biến
trong áp dụng KTTH của các quốc gia trên thế
giới

• Khó khăn

• Tư duy và tiếp cận hệ thống

• Hiệu lực, hiệu quả của các quy định pháp luật 

• Mục tiêu ngắn hạn về lợi nhuận

• Thị trường

• Vai trò của Nhà nước

• Một số công cụ chính sách chưa đồng bộ, thống nhất

• thiếu một cơ quan điều phối việc triển khai, thực thi

KTTH

• Hành vi của người sản xuất, người tiêu dùng

• Nguồn lực tài chính

• Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ quản lý tài 

nguyên môi trường còn hạn chế;

• Hệ thống thông tin, dữ liệu và cơ chế chia sẻ



Chỉ số sẵn sàng cho công nghiệp 4.0 của các quốc gia ASEAN

Các nước thành viên ASEAN Chỉ số năng lực

cạnh tranh toàn cầu

của WEF 2017-2018

Chỉ số Đổi mới Toàn cầu

Cornell INSEAD WIPO

2017

Chỉ số sẵn sàng cho

Công nghiệp 4.0 toàn

cầu DII 2017

Chỉ số sẵn sàng kết

nối mạng của WEF

2016

Chỉ số sẵn sàng

thay đổi KPMG

2017
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Vương quốc Bru-nây 46 4.52 5 71 32.89 5 - - - - - - - - -

Campuchia 94 3.93 8 101 27.05 8 115 1.5 7 109 3.4 8 85 0.48 7

Indonesia 36 4.68 4 87 30.10 7 41 3.10 4 73 4.0 4 39 0.57 3

Lào 98 3.91 9 - - - - - - 104 3.4 7 111 0.41 9

Malaysia 23 5.17 2 37 42.72 2 22 4.4 2 31 4.9 2 37 0.58 2

Myanmar - - - - - - - - - 133 2.7 9 106 0.41 8

Philippines 56 4.35 7 73 32.48 6 44 3 5 77 4.0 5 45 0.55 4

Singapore 3 5.71 1 7 58.69 1 1 6.6 1 1 6.0 1 4 0.80 1

Thái Lan 32 4.72 3 51 37.57 4 38 3.4 3 62 4.2 3 63 0.51 5

Việt Nam 55 4.36 6 47 38.34 3 91 2.1 6 79 3.9 6 81 0.49 6



Khuyến nghị

• Truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức 

• Thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

• Hình thành cơ quan điều phối, chia sẻ bài học, hướng
dẫn về thực hiện KTTH trên phạm vi toàn quốc.

• Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực đầu tư cho KTTH. 

• Đổi mới công nghệ, từng bước áp dụng công nghệ sạch, 
thân thiện với môi trường và có lộ trình loại bỏ các 
công nghệ lạc hậu

• Hoàn thiện hệ thống hạ tầng thu gom, phân loại, xử lý 
chất thải (rác thải, nước thải) 

• Xây dựng Chương trình phát triển CNMT

• Các Luật cần phải điều chỉnh (Thuế BVMT 2010, thuế 
GTGT, Luật Bảo vệ người tiêu dùng...)



Trân trọng cảm ơn!


