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Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương là một trong những thách thức môi trường 
lớn nhất toàn cầu. Tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế, công nghiệp 
hóa và đô thị hóa nhanh chóng đã dẫn tới sự gia tăng đáng kể trong phát 
sinh chất thải rắn trong khi các hệ thống quản lý chất thải của Việt Nam vẫn 
chưa bắt kịp với tốc độ gia tăng này. 

Được khởi động từ năm 2016, Chương trình Tái chế Rác thải Đô thị 
(MWRP) do USAID tài trợ hướng tới mục tiêu giảm rác thải đại dương có 
nguồn gốc từ đất liền thông qua cải thiện hoạt động quản lý và tái chế rác 
thải rắn tại Indonesia, Philippines, Srilanka và Việt Nam. Chương trình 
MWRP đã cung cấp hơn 30 khoản tài trợ cho các tổ chức địa phương và 
đóng vai trò như một phòng thí nghiệm quan trọng để thử nghiệm và học 
hỏi, rút kinh nghiệm từ nhiều giải pháp đa dạng trong việc giải quyết thách 
thức này ở những bối cảnh khác nhau. 
Năm 2019, USAID đã đề nghị Viện Đô thị (UI) thực hiện một nghiên cứu 
điển hình về cách mà hai tổ chức nhận tài trợ của MWRP tại Việt Nam đã 
khắc phục tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa như thế nào thông qua các 
chiến lược thay đổi hành vi. Nghiên cứu này đánh giá bối cảnh thực hiện 
dự án đã tạo thuận lợi hay cản trở việc thay đổi hành vi ra sao và thúc đẩy 
các bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng chính sách và các chương trình 
trong tương lai. 

CÁC BÀI HỌC CHÍNH 

• Các chủ thể xã hội dân sự là chất xúc tác cho sự thay đổi hành vi 
trong hoạt động quản lý chất thải rắn (QLCTR). Với hiểu biết sâu 
rộng về bối cảnh địa phương và kinh nghiệm từ các chương trình liên 
quan, các chủ thể xã hội dân sự có thể thiết kế được những giải pháp 
quản lý chất thải rắn (QLCTR) đáp ứng nhu cầu thực tế tại địa phương. 
Các dự án của MWRP tiếp tục nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ 
nữ hoạt động trong và ngoài lĩnh vực xã hội dân sự đối với việc cải 
thiện hoạt động QLCTR. Họ không chỉ chiếm một phần đáng kể trong 
lực lượng quản lý chất thải rắn mà còn là những nhà vận động nhằm 
cải thiện các thực hành và chính sách về quản lý chất thải. Nhìn chung, 
các dự án đã thành công trong việc tăng cường trách nhiệm cộng đồng 
nhằm cải thiện QLCTR thông qua: 1) nâng cao nhận thức của cộng 
đồng về tầm quan trọng của những thay đổi hành vi có mục tiêu và 2) 
trang bị nguồn lực và tập huấn cho người dân để họ có thể thực hành 
các hành vi đó. 

• Chính quyền địa phương có thể hỗ trợ các giải pháp đổi mới 
sáng tạo tại địa phương, tuy nhiên khoảng trống về năng lực lại 
làm hạn chế đóng góp của họ. Các chính quyền địa phương có 
một vai trò rõ ràng trong công tác QLCTR, bao gồm tạo ra và duy trì 
một môi trường thuận lợi để thực hiện thành công những giải pháp 
đổi mới tại địa phương. Điều này bao gồm việc thông qua và triển 
khai các biện pháp chính sách khuyến khích những thực hành 
QLCTR được cải thiện ở các hộ gia đình. Tuy nhiên, khoảng trống 
về năng lực (ví dụ như thiếu nguồn lực tài chính và các cơ chế phối 
hợp) đang cản trở chính quyền địa phương trong việc thực hiện có 
hiệu quả những vai trò này. 

• Các hệ thống và chính sách ưu đãi về cơ sở hạ tầng và tái chế đóng vai trò là những miếng ghép quan trọng còn thiếu 
nhằm duy trì những cải thiện về QLCTR. Mặc dù các dự án của MWRP đã đạt được những tiến bộ trong việc tăng cường sự 
tham gia của người dân nhằm đạt được các mục tiêu về thay đổi hành vi, nhưng một số kết quả của dự án đã không được phát huy 
trong dài hạn do các khoảng trống hạ tầng và sự thất bại/yếu kém trong các hệ thống tái chế đã cùng lúc làm giảm đi động lực muốn 
phân loại và tái chế rác thải của các hộ gia đình. Điều này chỉ ra rằng các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của người dân có thể 
ngăn cản họ trong việc áp dụng các thực hành quản lý chất thải đã được cải tiến và cho thấy sự cần thiết phải có những cách tiếp 
cận toàn diện để giải quyết thách thức này.

 
 
 

TỔNG QUAN: THAY ĐỔI HÀNH VI TRONG CÁC HỆ THỐNG ĐỊA PHƯƠNG 
NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG TẠI VIỆT NAM 

 
 
 
 
 
 
 

Đại dương không rác thải | Tổ chức thực hiện: 
Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng 
(CECR) | Thời gian: 10/2017 - 06/2019. Thí điểm 
các mô hình tái chế tại địa phương thông qua 
phương pháp tập huấn cán bộ nguồn ở cùng địa 
phương với sự hợp tác của chính quyền địa 
phương và các nhóm liên quan chủ chốt, ví dụ như 
Hội phụ nữ, nhằm tăng cường phân loại và tái chế 
rác thải hộ gia đình. 

 

ĐÀ NẴNG 
 

Khu vực phi chính thức về rác thải nhựa | 
Tổ chức thực hiện: Environnement 
et Développement du Tiers Monde 
(ENDA) | Thời gian: 10/2017 - 
06/2020. Mục tiêu: cải thiện điều 
kiện và cơ hội cho những người thu 
lượm ve chai, tăng cường phân loại 
và tái chế rác thải thông qua các 
hoạt động giáo dục nâng cao nhận 
thức. 

 
 

TP. HỒ CHÍ MINH 

THÔNG TIN & SỐ LIỆU 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
• Dân số: ~9 triệu 
• Độ bao phủ của dự án: 13 quận 
• Dân số trung bình tại các quận thực hiện dự án: 

350.866 

ĐÀ NẴNG 
• Dân số: ~1,1 triệu 
• Độ bao phủ của dự án: 2 quận 
• Dân số trung bình tại các quận thực hiện dự án: 

167.204 
 

http://www.urban-links.org/OCEAN-PLASTICS
https://urban-links.org/resource/behavior-change-in-local-system-to-mitigate-ocean-plastic-pollution/
https://urban-links.org/resource/behavior-change-in-local-system-to-mitigate-ocean-plastic-pollution/
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BÀI HỌC CHÍNH 1: CÁC CHỦ THỂ XÃ HỘI DÂN SỰ LÀ CHẤT XÚC TÁC CHO THAY ĐỔI HÀNH VI TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 

Các tổ chức nhận tài trợ của chương trình MWRP đã thiết kế có 
hiệu quả các giải pháp phù hợp với thực trạng của địa phương, ví 
dụ như nâng cao nhận thức về môi trường cho người dân địa 
phương và về vai trò nổi bật của khu vực phi chính thức trong 
QLCTR tại Việt Nam. Điều này trở nên khả thi là nhờ vào mối quan 
hệ hợp tác sâu sắc của các tổ chức nhận tài trợ với những cộng 
đồng mà họ phục vụ, cùng với đó là kiến thức kỹ thuật liên quan 
đến các vấn đề môi trường. Nhằm tạo ra những thói quen tích cực 
hơn xung quanh việc sử dụng và xử lý đồ nhựa, các tổ chức phi 
chính phủ (NGO) có thể sử dụng những chiến lược nâng cao nhận 
thức và tập huấn nhằm giúp người dân hiểu được những tác hại 
của ô nhiễm rác thải nhựa và quan trọng là cải thiện khả năng tham 
gia của họ vào các hành vi mong muốn, ví dụ như phân loại rác 
thải. Phụ nữ đóng vai trò trung tâm trong những nỗ lực này, từ việc 
huy động người dân địa phương tham gia thực hiện các mô hình 
tái chế đến việc đóng góp vào các đối thoại chính sách. 
Vừa đóng vai trò là chất xúc tác, các dự án này còn tham gia vào 
hành động phối hợp của một hệ thống rộng lớn hơn tại địa phương, 
trong đó nhiều chủ thể nhà nước và phi chính phủ (chẳng hạn như 
Hội Phụ nữ, hợp tác xã thu gom rác thải và các cơ sở tái chế phi 
chính thức) đóng vai trò khác nhau nhưng cùng góp phần cho hoạt 
động QLCTR. Điều này cho thấy để đạt được thay đổi ở quy mô lớn 
đòi hỏi phải có sự hợp tác giữa nhiều chủ thể khác nhau. Bên cạnh 
việc xây dựng chương trình ở cấp cộng đồng, hai tổ chức thực hiện 
là ENDA và CECR đã dựa trên khả năng chuyên môn của mình để 
hỗ trợ cung cấp thông tin cho quá trình hoạch định chính sách ở 
cấp địa phương và cấp quốc gia. Các chính quyền địa phương có 
thể dựa trên những kết quả đạt được từ những nỗ lực phi chính 
thức hoặc phi chính phủ khác để có thể đưa ra những ứng phó hiệu 
quả và phù hợp hơn với địa phương trong giải quyết thách thức về 
QLCTR. 

 

Nếu phụ nữ, thanh niên và các cộng đồng địa phương được trang bị đầy đủ thông tin và năng lực để thực 
hiện những giải pháp sáng tạo về giảm thiểu và tái chế rác thải tại cộng đồng thì việc tạo ra một quan hệ đối 
tác trao quyền và hỗ trợ giữa các cơ quan chính quyền địa phương, phụ nữ, cộng đồng và những người thu 
lượm ve chai có thể sẽ góp phần giảm ô nhiễm rác thải nhựa đại dương trên diện rộng và hiệu quả hơn.” – 
Theo Lý thuyết về sự thay đổi của CECR. 

KHUYẾN NGHỊ 

• Hỗ trợ xây dựng và thực thi các khung chính sách có lồng ghép và điều phối các hoạt động QLCTR.  Có nhiều chủ thể liên quan đến 
hoạt động cung cấp các dịch vụ QLCTR tại Việt Nam, vì vậy khắc phục tình trạng thiếu phối hợp giữa những chủ thể này là thực sự cần 
thiết. USAID có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật giúp xây dựng các khung chính sách trong đó làm rõ vai trò và khớp nối các hoạt động của 
nhiều bên khác nhau liên quan đến hoạt động QLCTR. USAID cũng sẽ tận dụng khả năng quy tụ nhiều bên liên quan của mình để tạo thuận 
lợi cho các đối thoại có sự tham gia của lãnh đạo trung ương và địa phương nhằm tăng cường công tác phối hợp. 

• Thể hiện rõ hơn vai trò của khu vực kinh tế phi chính thức trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ QLCTR ở Việt Nam.  Khu vực phi chính 
thức đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thu gom và tái chế chất thải rắn, tuy nhiên cơ chế chính sách của chính phủ đối với khu vực 
này vẫn chưa rõ ràng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền đã có một số chính sách khuyến khích sự tham gia của khu vực kinh tế phi 
chính thức, chẳng hạn như quy định về việc khuyến khích những người thu lượm ve chai thành lập hợp tác xã. Tuy nhiên, những người thu 
lượm ve chai cũng gặp phải khó khăn trong việc tuân thủ một số quy định nhất định, ví dụ như yêu cầu tốn kém về nâng cấp phương tiện 
thu gom rác. Hoạt động nghiên cứu có thể hỗ trợ công tác quy hoạch nhằm đưa khu vực kinh tế phi chính thức vào trong hệ thống QLCTR 
một cách hiệu quả hơn và xác định các biện pháp bổ sung nhằm cải thiện các kết quả phát triển đầu ra cho những người thu lượm ve chai. 

• Hỗ trợ các công nhân và lãnh đạo nữ trong lĩnh vực. Mặc dù phụ nữ đóng vai trò chủ chốt trong lĩnh vực này nhưng họ lại phải làm việc 
trong những môi trường có sự củng cố vai trò theo quan điểm giới truyền thống. Chẳng hạn, theo những người được phỏng vấn cho biết, 
mặc dù phụ nữ phải chịu tỷ lệ lao động chân tay không cân xứng trong việc thu gom rác, họ lại có thu nhập ít hơn nam giới. Khắc phục 
những thách thức này đòi hỏi phải có những can thiệp về thay đổi chuẩn mực xã hội và các chính sách về QLCTR. USAID có thể hỗ trợ 
tăng cường năng lực cho các nhóm phụ nữ để thực hiện các vận động chính sách cần thiết và cảm hóa xã hội để hoạt động QLCTR trở 
nên công bằng hơn và tăng cường khả năng nhận biết của phụ nữ về những đóng góp của họ đối với lĩnh vực này. 

• Nâng cao năng lực vận động chính sách cho các tổ chức xã hội dân sự địa phương để cung cấp thông tin cho quá trình hoạch 
định chính sách với cơ quan chính quyền địa phương. Giải quyết tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa cần đến hành động chính sách đáng 
kể ở các quốc gia đối tác, nhưng giữa các chính sách về QLCTR cấp trung ương và thực tế tại địa phương thường có sự khác biệt. Để giải 
quyết thách thức này, các tổ chức xã hội dân sự có thể sử dụng kiến thức của mình để thông tin hỗ trợ cho các lựa chọn về chính sách và 
chiến lược thực thi. Đầu tư của USAID vào nâng cao năng lực vận động chính sách cho những tổ chức như thế này sẽ giúp tăng cường 
đóng góp của họ vào quá trình xây dựng chính sách, tạo thuận lợi để lồng ghép kiến thức địa phương có hiệu quả hơn.  

Cách tiếp cận của CECR trong cải thiện QLCTR tập trung 
vào quan hệ đối tác với các chủ thể tại địa phương, 
chẳng hạn như liên minh hợp tác với Hội Phụ nữ (một tổ 
chức của Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy phúc lợi cho 
phụ nữ). Tại Đà Nẵng, Hội Phụ nữ có bề dày kinh nghiệm 
phong phú liên quan đến hoạt động QLCTR với các hội 
viên đã thực hành việc phân loại và tái chế rác thải trong 
thời gian dài trước khi việc phân loại và tái chế trở thành 
ưu tiên trên toàn địa bàn thành phố. Nhận ra được vai trò 
quan trọng của Hội Phụ nữ trong việc thúc đẩy phân loại 
và tái chế rác thải tại hộ gia đình, CECR đã đưa các lãnh 
đạo phụ nữ trở thành trung tâm trong các hoạt động thay 
đổi hành vi của dự án. Nhờ đó, CECR đã giúp mở rộng 
phạm vi tiếp cận của các sáng kiến tái chế ra các khu vực 
lân cận và ở quy mô quận và chỉ ra vai trò xúc tác của 
các tổ chức xã hội dân sự. 

VÍ DỤ TỪ NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 

http://www.urban-links.org/OCEAN-PLASTICS
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BÀI HỌC CHÍNH 2: CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÓ THỂ HỖ TRỢ 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NHƯNG KHOẢNG TRỐNG NĂNG LỰC LẠI HẠN 
CHẾ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA HỌ 

Nghiên cứu điển hình cho thấy hoạt động của các tổ chức xã hội 
dân sự trong việc cải thiện QLCTR phần lớn đều phù hợp với những 
ưu tiên về quản lý chất thải của chính quyền địa phương, điều này 
càng khẳng định cho nhu cầu về hợp tác giữa hai chủ thể này. 
Trong khi các tổ chức xã hội dân sự có thể thúc đẩy sự thay đổi ở 
cấp cơ sở thì họ vẫn trông đợi chính các cơ quan địa phương có 
thể tạo ra một môi trường thuận lợi để họ thực hiện các can thiệp 
thông qua hành động về chính sách và quy định. Ở các dự án, sự 
hỗ trợ của các cơ quan chính quyền địa phương đóng vai trò quan 
trọng để đảm bảo sự tham gia của các hộ gia đình vào các mục tiêu 
về phân loại và tái chế rác thải ở khu phố. 
Thành công có thể bị cản trở do sự hạn chế về năng lực của những 
chính quyền địa phương còn thiếu kiến thức kỹ thuật và nguồn lực để 
thực thi chính sách. Những hạn chế này và các sự cố trong QLCTR 
thường xuyên khiến cho các sáng kiến của các tổ chức xã hội dân sự 
tại địa phương bị thất bại. Ví dụ, TP.HCM và Đà Nẵng có quy định 
yêu cầu các hộ gia đình phân loại rác, nhưng công tác thực thi lại 
yếu kém. Đối với các nhà quản lý dự án, việc thực thi yếu kém các 
quy định về QLCTR là một cơ hội bị bỏ lỡ để tăng cường phân loại 
rác thải hộ gia đình và vượt ra ngoài giới hạn của chương trình đào 
tạo và nâng cao nhận thức do các tổ chức NGO dẫn dắt. 

 

 
KHUYẾN NGHỊ 

• Tăng cường năng lực trong các hệ thống QLCTR ở cấp địa phương. Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia của USAID Việt 
Nam đã xác định việc thiếu năng lực thể chế, kể cả trong khu vực công, là trở ngại quan trọng đối với việc đạt được các mục tiêu 
phát triển ở Việt Nam. Thông qua các công cụ như hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo, USAID có thể hỗ trợ các quốc gia đối tác giải quyết 
các hạn chế về năng lực chính đang cản trở công tác quản lý chất thải rắn hiệu quả ở cấp địa phương, đặc biệt là năng lực kỹ thuật 
còn thấp của các cán bộ, năng lực lập kế hoạch và giám sát còn hạn chế, thiếu công cụ để thực thi các quy định. USAID cũng có 
thể dựa trên chương trình liên lĩnh vực của mình ở Việt Nam để tạo điều kiện chia sẻ những hiểu biết sâu sắc giữa các thành phố 
về các thách thức và giải pháp thực thi chính sách trong bối cảnh phát triển.

Ở nhiều thành phố đang phát triển như Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, lượng tiêu thụ đồ nhựa và tổng lượng 
chất thải nói chung đang tăng lên mà không có sự phát triển tương xứng về năng lực của hệ thống xử lý chất thải rắn. 
Trên thực tế, chính quyền địa phương phải đối mặt với những hạn chế đáng kể về năng lực, biểu hiện như việc thực 
thi kém các quy định về QLCTR, thiếu đầu tư vào lĩnh vực này và cung cấp dịch vụ QLCTR không đầy đủ. Các rào cản 
chính bao gồm: 

• Năng lực giám sát chưa đầy đủ làm hạn chế nỗ lực của chính phủ trong việc thực thi các quy định thúc đẩy cải 
thiện QLCTR (ví dụ: các quy định về yêu cầu phân loại chất thải). Các cán bộ chính phủ cho rằng việc không thực 
hiện các quy định này là do thiếu công cụ và dữ liệu để giám sát việc tuân thủ và thực thi các hình phạt. 

• Năng lực điều phối hạn chế của chính phủ cũng là một rào cản đối với QLCTR do không gian chính sách đông 
đúc gồm nhiều chủ thể có nhiệm vụ không rõ ràng hoặc chồng chéo. Chính quyền địa phương cũng gặp khó khăn 
trong việc điều phối song song các hoạt động QLCTR do khu vực phi chính thức dẫn dắt, mặc dù các thành phố 
như Thành phố Hồ Chí Minh đang khai thác các hợp tác xã thu gom rác thải như một cơ cấu nhằm tăng cường sự 
phối hợp giữa các chủ thể nhà nước và khu vực phi chính thức  

• Việc thiếu nguồn lực tài chính lại càng khiến cho các chính phủ không thể đầu tư vào hạ tầng quản lý chất thải 
rắn (ví dụ: trạm trung chuyển và bãi chôn lấp) và nguồn nhân lực (nhân viên kỹ thuật) cần thiết để đảm bảo thông 
suốt các hoạt động QLCTR. 

HẠN CHẾ XUYÊN SUỐT VỀ NĂNG LỰC 

Xã Thọ Quang (Quận Sơn Trà), Đà Nẵng - Lãnh đạo khu dân 
cư giới thiệu địa điểm làm phân hữu cơ trong khu phố. 
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• Nâng cao năng lực giám sát và đánh giá của các chủ thể xã hội dân sự. Do việc thiếu dữ liệu QLCTR ở cấp địa phương, các tổ 
chức xã hội dân sự có thể gia tăng giá trị bằng cách chia sẻ với chính quyền địa phương dữ liệu và thông tin chi tiết thu thập được 
từ chương trình của họ. Những hợp tác như vậy làm tăng khả năng dữ liệu do người dân tạo ra sẽ được sử dụng trong quá trình ra 
quyết định chính sách có tác động đến lĩnh vực QLCTR và giúp chính quyền địa phương hiểu rõ hơn về sự phát triển của QLCTR 
trong cộng đồng. Để tạo điều kiện cho sự hợp tác như vậy, USAID có thể hỗ trợ các tổ chức dựa vào cộng đồng xây dựng phương 
pháp luận, khuôn khổ và hệ thống hợp lý để giám sát việc thực hiện và đo lường kết quả của các hoạt động theo chương trình của 
họ. Điều này đảm bảo sẽ mang lại dữ liệu chất lượng cao và được các nhà hoạch định chính sách địa phương sử dụng. Ngoài ra, 
tài trợ của USAID trong tương lai cũng có thể ưu tiên cho các chức năng Giám sát&Đánh giá cốt lõi nhằm xây dựng năng lực cho 
các tổ chức xã hội dân sự trong dài hạn. 

BÀI HỌC CHÍNH 3: CÁC ƯU ĐÃI VÀ HỆ THỐNG VỀ TÁI CHẾ VÀ HẠ TẦNG LÀ NHỮNG MẢNH GHÉP CÒN THIẾU RẤT QUAN TRỌNG 
NHẰM DUY TRÌ CÁC CẢI THIỆN VỀ QLCTR 

 
Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với những khoảng trống 
về cơ sở hạ tầng dọc theo dòng quản lý chất thải (tức là thu gom, vận chuyển, 
xử lý và tiêu hủy chất thải) dẫn đến cản trở việc cung cấp dịch vụ. Cả hai 
thành phố đều thiếu cơ sở hạ tầng và quy trình cần thiết để quản lý chất thải 
đã được phân loại. Điều này có nghĩa là ngay cả khi các hộ gia đình có phân 
loại chất thải thì các công ty quản lý chất thải rắn vẫn sẽ xử lý gộp chung các 
chất thải đã được phân loại. Ngoài ra còn có những hạn chế về cơ sở hạ 
tầng ở cấp hộ gia đình vì các hộ gia đình thường không có không gian hoặc 
thiết bị để phân loại rác, điều này khiến họ khó có thể cam kết thực hành 
QLCTR tốt hơn ngay từ đầu. Tựu chung lại, những điều kiện này làm giảm 
lòng tin của các hộ gia đình vào hệ thống quản lý chất thải và giảm động lực 
phân loại chất thải của họ, ngay cả khi các tổ chức xã hội dân sự địa phương 
thành công trong việc trao quyền cho cộng đồng thực hiện hành động tập 
thể để cải thiện quản lý chất thải rắn. Tuy vậy, việc yêu cầu các hộ gia đình 
giảm sử dụng đồ nhựa và phân loại rác thải nhựa chỉ là bước đi đầu tiên. 
Nếu không có những thị trường đáng tin cậy, nơi các hộ gia đình có thể bán 

rác thải nhựa đã được phân loại của họ (trực tiếp cho các đại lý hoặc gián tiếp thông qua những người thu gom ve chai) thì họ cũng 
không thể duy trì cam kết phân loại rác thải. 

KHUYẾN NGHỊ 

• Tăng cường chuỗi giá trị nhựa địa phương thông qua đầu tư vào năng lực tái chế trong các khu vực ưu tiên. Chuỗi giá trị 
nhựa còn yếu và cùng với đó là thiếu vắng các cơ sở tái chế có thiết bị hiện đại. Do hoạt động tái chế ở cả hai thành phố chủ yếu là 
phi chính thức và quy mô nhỏ, nên cần có hành động chính sách và đầu tư để nâng cao năng lực của các chủ thể hiện nay và thu 
hút các khoản đầu tư kinh doanh mới trong lĩnh vực này nhằm tăng tỷ lệ tái chế. USAID có thể tăng cường hơn nữa mối liên kết thị 
trường giữa những người thu gom rác và các công ty tái chế bằng cách đầu tư vào các chiến lược để cải thiện năng suất, an toàn 
và các tiêu chuẩn môi trường của các cơ sở tái chế phi chính thức.  Khi thực hiện việc đầu tư này, USAID cần tìm kiếm cơ hội để 
có thể dựa trên năng lực của khu vực phi chính thức trong ngành thương mại tái chế và tăng cường hợp tác giữa các bên tái chế 
thuộc khu vực chính thức và phi chính thức. 

• Huy động vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng QLCTR. Hạn chế về nguồn lực ở cấp quốc gia và cấp địa phương là những rào cản 
đáng kể ngăn cản các chính phủ đầu tư cần thiết vào cơ sở hạ tầng và thiết bị cho hệ thống thu gom, chuyển giao và xử lý chất thải. 
USAID có thể hỗ trợ xây dựng các kế hoạch quản lý chất thải rắn toàn diện, trong đó chi tiết hóa thành phần, khối lượng chất thải 
và cơ sở hạ tầng thích hợp để tổng hợp và xử lý các dòng chất thải hiện tại và sau này. USAID cũng có thể thu hút vốn tư nhân để 
tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng thông qua quan hệ đối tác chiến lược, chẳng hạn như quan hệ đối tác hiện tại với tổ chức 
Circulate Capital nhằm tận dụng đầu tư tư nhân để chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương. Ngoài ra, USAID có thể thực hiện các 
dự án nhằm nâng cao uy tín tín dụng (khả năng trả nợ) của các công ty quản lý chất thải tại Việt Nam, từ đó cải thiện khả năng tiếp 
cận thị trường vốn và tăng cường khả năng bền vững tài chính của họ. 

• Hỗ trợ các đánh giá về bối cảnh can thiệp để cung cấp thông tin cho các thiết kế chương trình và chiến lược thực hiện. 
Các chương trình của USAID trong tương lai liên quan đến QLCTR nên kết hợp đánh giá chẩn đoán ở giai đoạn lập kế hoạch để 
làm sáng tỏ các yếu tố cá nhân và tình huống hình thành hành vi quản lý chất thải trong một bối cảnh nhất định. Phân tích sẽ thu 
thập thông tin chi tiết về những lực lượng đóng vai trò duy trì hiện trạng và trong quá trình sẽ bộc lộ ra các “nút thắt” về hành vi và 
cơ hội cho các can thiệp. Việc đánh giá như vậy sẽ giúp các chương trình xác định được những mục tiêu thay đổi hành vi phù hợp 
với một bối cảnh nhất định, sau khi tính đến các khó khăn về mặt cá nhân, xã hội và thực tế đối với việc cải thiện hành vi QLCTR ở 
cấp độ cá nhân và cộng đồng. 

Phường Hiệp Bình Chánh (Quận Thủ Đức), Thành phố Hồ 
Chí Minh - rác được phân loại để vận chuyển từ một cửa 
hàng đồng nát do một người thu gom ve chai làm chủ và 
quản lý. 
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