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GIAI ĐOẠN 2021- 2030
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Theo tổ chức Liên hiệp quốc, đến năm 2030, dân số thế giới sẽ
đạt 8,3 tỉ người và cần thêm 50% lương thực, 45% năng lượng,
30% lượng nước.
140 tỷ tấn tài nguyên toàn cầu sẽ bị khai thác nếu tiêu dùng ở
mức của các nước phát triển, 60% hệ sinh thái bị hủy hoại
hoặc không được sử dụng bền vững; nhiệt độ tăng 30C hoặc
hơn thế vào cuối thế kỷ, do phát thải KNK tăng gấp đôi vào
năm 2050, và 2-3 tỷ người tiêu dùng có thu nhập TB vào
2030” [UNEP]
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Sản xuất và tiêu dùng bền vững bao hàm 02 mặt của một quá trình: sản xuất
bền vững - tiêu dùng bền vững, gắn kết chặt chẽ với nhau.
SCP là một trong các phương tiện quan trọng để đạt phát triển bền vững.
Phát triển bền vững không chỉ bao hàm SCP, rộng hơn có liên quan đến các vấn
đề khác như thể chế, văn hóa, xã hội và vấn đề giới.
SCP được tiếp cận theo vòng đời sản phẩm, nhấn mạnh đến sự gắn kết các bên
và các khâu từ khai thác tài nguyên đến sản xuất, phân phối tiêu dùng và thải
bỏ trong suốt vòng đời sản phẩm.
SCP giải quyết mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế với suy thái môi trường và
tài nguyên, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính
(liner economy) sang nền kinh tế tuần hoàn (circular economy), ở đó tiêu thụ ít
năng lượng, phát thải thấp và hiệu quả cao./.

Quyết định 76/QĐTTg NAP đến 2020,
tầm nhìn đến 2030

Quyết định 889/QĐTTg ngày 24 tháng
06 năm 2020 về
NAP giai đoạn
2021-2030
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1. Quan điểm:
- Triển khai đồng bộ, tập trung vào các hành
động có tính đột phá; bổ sung, gắn kết các
nội dung vào các chương trình hiện có.
- Coi trọng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng
công nghệ thân thiện môi trường, cải tiến
thiết bị, quy trình quản lý
- Huy động sự tham gia, đóng góp của mọi
thành phần trong xã hội, trong đó doanh
nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò
trung tâm.
2. Mục tiêu chung
Thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu
quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu,
nguyên vật liệu, phát triển các mô hình sản
xuất và tiêu dùng bền vững, thúc đẩy lối
sống bền vững, tạo việc làm xanh và nâng
cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng
đến nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Giảm Tiêu hao
nguyên vật liệu
trong các ngành
công nghiệp

Các tỉnh TP xây
dựng lồng ghép
KHHD

các mô hình về sản
xuất bền vững và
phổ biến nhân
rộng mô hình

Khu cụm được
phổ biến nâng cao
nhận thức về SCP

% các siêu thị,
trung tâm thương
mại sử dụng SP,
bao bì TTMT

Các tỉnh, thành
phố TW tuyên
truyền, phổ biến
về SXTDBV

1. Cơ sở lựa chọn chính:
- Gắn kết SDG 12 và các quy
định hiện hành; tính cấp thiết
và điều kiện thực hiện
2. Danh mục ưu tiên
2.1. Lĩnh vực ưu tiên: ngành
có đóng góp và tiềm năng;
2.2 Hoạt động trọng tâm
- Mô hình thí điểm
- Liên kết cung cầu - chuỗi
- PPL, công cụ hỗ trợ..

Quản lý và phát triển NVL tái
tạo tái sinh,
- Mô hình thu hồi, thu gom thu
hồi Nguyên nhiên vật liệu tái
chế, tái tạo

Mua sắm và tiêu dùng
- Nhãn ST (nhãn sản
phảm ST, nhãn công trình
xanh, nhãn du lịch BV..)
- chứng nhận (SPDV- DN
và các bên liên quan)
- Thông tin cho NTD...

Thiết kế BV:

Nhóm nhiệm
vụ theo vòng
đời sản phẩm

Phân phối thương mại
và XNK bền vững
- Phân phối và định
hướng tiêu dung bao bì
TTMT tại siêu thị, TTTM
- Hội chợ xanh, chuyên
ngành kết nối sxtd sản
phẩm TTMT...
-

- Lĩnh vực ưu tiên có tiềm
năng và tác động đến sức
khỏe như bao bì, nhựa ,
điện tử, dệt may....
- Mô hình Thí điểm

Sản xuất bền vững
- RECP, Đổi mới sinh thái
và báo cáo PTBV
- Cụm CN sinh thái (tái chê
nhựa...)
- Liên kết chuỗi ben
vững.....

Nhiệm vụ
hỗ trợ

- Thu gom thu
hồi nguyê n vật
liệu, EPR
- Phát triển
công nghiệp tái
chế (nhựa..).

Công cụ
khuyến khích
SX-PP-TD sản
phẩm xanh,
TTMT

Thiết kế bền
vững, thiết kế để
tái chế tái sử
dụng

Hoàn thiện
chính sách
pháp luật

Nhãn sinh thái
và chứng nhận
về SXTDBV

Mua sắm công,
tài chính xanh

Sự tăng trưởng đáng kể trong đầu tư vào R&D- lên đến 2,2
nghìn tỷ đô la vào năm 2017, từ 1,4 nghìn tỷ đô la năm 2010
và 741 tỷ đô la năm 2000 . (Theo WEF).

• Tập trung ưu tiên xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn
quy chuẩn xanh, các chính sách, kế hoạch hành động cụ
thể áp dụng KTTH trong ngành có tiềm năng, thúc đẩy
phát chuỗi giá trị bền vững.
• Thúc đẩy áp dụng thí điểm và nhân rộng mô hình KTTH
và phát triển chuỗi bền vững: thiết kế bền vững, thiết kế để
tái chế tái sử dụng; mô hình giảm thiểu thu gom, thu hồi ;
mô hình phân phôi xanh tại các siêu thị TTTM; mô hình
RECP, phát triển CCNLN sinh thái; ...
• Chú trọng giải pháp hỗ trợ : Nâng cao năng lực; hô trợ
tiếp cận tài chính xanh; phát triển cơ sở dữ liệu thông tin
và kết nối các bên triển khai áp dụng các mô hình
SXTDBV , kinh tế tuần hoàn

• Sự quyết tâm và triển khai phối hợp chặt chẽ giữa
MOIT với các Bộ ngành, cơ uan quản lý cấp trung
ương và địa phương trong Chương trình;
• Sự tham gia chủ động, hợp tác tích cực của các bên,
đặc biệt là doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể, hiệp hội
ngành nghề trong việc triển khai thực hành các mô hình
sản xuất tiêu dùng bền vững;
• Sự hỗ trợ của các quốc gia, tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ
kỹ thuật, tài chính và nâng cao năng lực và kết nối
SXTDBV ở Việt Nam.

