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Lời giới thiệu 
  

Được phát minh vào năm 1907, sau hơn 100 năm xuất hiện, nhựa phế thải đang 
trở thành mối nguy hại lớn nhất trên thế giới, gây ra những hậu quả khủng khiếp đối với 
môi trường, hệ sinh thái biển và hơn hết là sức khỏe con người. Chất thải nhựa khi được 
thu gom đưa đi chôn lấp lẫn vào đất vẫn tồn tại hàng trăm năm, làm thay đổi tính chất 
vật lý của đất, gây xói mòn, làm cho đất không giữ được nước, dinh dưỡng, ảnh hưởng 
đến sinh trưởng của cây trồng... Đây cũng chính là gánh nặng của môi trường dẫn đến 
thảm họa “ô nhiễm trắng”. 

Cùng với sự tăng trưởng của dân số và kinh tế, lượng phát sinh chất thải nhựa tại 
Việt Nam đang ngày càng gia tăng, tình trạng ô nhiễm nhựa đang trở nên rất nghiêm 
trọng. Trung bình mỗi ngày người dân Việt Nam thải ra môi trường 19.000 tấn rác thải 
nhựa. Đáng lo ngại hơn cả lượng rác thải nhựa được tái chế ở Việt Nam hiện nay còn 
rất thấp, nên số rác thải nhựa còn lại vẫn tồn tại trong môi trường và đi ra đại dương, 
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến  môi trường sống của các loài động, thực vật biển. 
Vấn đề này đã trở nên bức thiết không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn mang tính chất 
toàn cầu. 

Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ môi trường biển và 
hải đảo nói riêng đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm trong tiến 
trình xây dựng và phát triển đất nước. Hệ thống các văn bản pháp luật về bảo vệ môi 
trường luôn được rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới. Hành lang 
pháp lý cho công tác bảo vệ môi trường trong quản lý vùng, lĩnh vực liên ngành và tại 
địa phương được chú trọng. Hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường 
được thành lập từ Trung ương đến địa phương. Các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi 
trường đã được triển khai và đạt một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, tình hình ô nhiễm 
môi trường vẫn còn diễn ra phổ biến, một số nơi rất nghiêm trọng và có xu hướng gia 
tăng; đặc biệt môi trường biển ở nước ta đang có chiều hướng xấu đi. Nhận thức của 
không ít người dân trong quá trình sử dụng, thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt, nhất là chất thải nhựa và túi ni lông còn hạn chế… Vì vậy để 
từng bước giảm ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra đồng thời tạo thói quen sử 
dụng các sản phẩm thân thiện môi trường trong đời sống sinh hoạt của người dân đòi 
hỏi sự nỗ lực chung tay, góp sức của cả cộng đồng, từ quyết tâm chính trị tới thay đổi 
nhận thức, từ cam kết tới hành động cụ thể. 

Nhằm góp phần tuyên truyền, vận động cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử 
dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 
sức khỏe con người và hệ sinh thái; Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng 
bạn đọc Thông tin khoa học chuyên đề: “Ô nhiễm nhựa: Hiểm họa thức tỉnh nhân 
loại”.  

Trân trọng giới thiệu! 

 

                                                                                         BAN BIÊN SOẠN 
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CHUNG TAY “GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM NHỰA VÀ NILON” 
 

“Vào Ngày Môi trường thế giới, thông điệp rất đơn giản: Từ chối sản phẩm 
nhựa sử dụng một lần. Từ chối những gì bạn không thể tái sử dụng. Cùng nhau, 
chúng ta có thể vạch ra con đường tới một thế giới sạch hơn, xanh hơn”. 

Đây là thông điệp mà Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đưa ra trong 
Ngày Môi trường thế giới năm nay, với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”.  

Nạn ô nhiễm rác thải nhựa sử dụng một lần, không thể phân hủy hoặc khó phân 
hủy đang trở thành vấn đề cấp thiết toàn cầu và được xem là thách thức môi trường lớn 
thứ hai thế giới, sau biến đổi khí hậu. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, mỗi phút, toàn 
thế giới tiêu thụ 1 triệu chai nhựa, trong khi mỗi năm có đến 5.000 tỷ túi nhựa dùng một 
lần được sử dụng.  

Tổng cộng có một nửa số sản phẩm nhựa là loại chỉ để dùng một lần, từ ống hút, 
dây câu cá tới tã trẻ em hay túi bọc đồ. Mỗi năm, thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn 
rác thải nhựa, gần tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu. Loại chất 
dẻo này chiếm 10% tổng lượng chất thải hiện đang tác động tiêu cực đến môi trường, 
kinh tế và sức khỏe con người. 

Không thể phủ nhận rằng lâu nay các vật dụng bằng nhựa và túi nilon được người 
tiêu dùng ưa chuộng và sử dụng trong mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày vì tính tiện lợi 
và nhiều công dụng. Trong 50 năm qua, lượng nhựa được tiêu dùng đã tăng gấp 20 lần 
và dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong 20 năm tới.  

Tuy nhiên, loại chất dẻo này có đặc tính khó phân hủy. Một chiếc túi nilon, nhiều 
khi được sử dụng trong 5 phút, chỉ mất 5 giây để sản xuất và cần 1 giây để vứt bỏ, song 
để phân hủy thì cần từ 500 - 1.000 năm. Gần 1/3 số túi nilon mà con người sử dụng 
không được thu gom và xử lý, và hậu quả là rác thải nhựa và nilon phát sinh không 
ngừng, có mặt ở khắp nơi, gây ra thảm họa mà các nhà khoa học gọi là “ô nhiễm trắng”.  

Giới phân tích đánh giá nếu nhịp độ sử dụng sản phẩm nhựa tiếp tục tăng như hiện 
nay, sẽ có thêm 33 tỷ tấn nhựa được sản xuất vào năm 2050 và như vậy sẽ có hơn 13 tỷ 
tấn rác thải nhựa được chôn lấp trong các bãi rác hoặc đổ xuống đại dương. Hiện thế 
giới phải đối mặt với khoảng hơn 9,1 tỷ tấn rác thải nhựa tích tụ trên trái đất. Chất thải 
nhựa kể cả được thu gom đưa đi chôn lấp lẫn vào đất vẫn tồn tại hàng trăm năm, làm 
thay đổi tính chất vật lý của đất, gây xói mòn đất, làm cho đất không giữ được nước, 
dinh dưỡng, ngăn cản oxy đi qua đất, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng...  

Trong khi đó, các loài động, thực vật biển từ lâu đã “kêu cứu” khi có tới 13 triệu 
tấn chất thải nhựa đổ ra đại dương, gây tổn thương hệ san hô, đe dọa môi trường sống 
của các loài động, thực vật biển. Rác thải nhựa đang được coi là “tử thần” của các loài 
sinh vật biển: Mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa. 
Từ những loài sinh vật nhỏ như rùa biển hay những loài lớn như cá voi, đều đã và đang 
là nạn nhân trực tiếp của chất thải nhựa, mà nếu tình trạng này tiếp diễn thì tới năm 
2050, rác thải nhựa trên đại dương sẽ nhiều hơn cá.  

Đặc biệt, châu Á là khu vực  gây ô nhiễm môi trường biển nhất do rác thải nhựa. 
Theo một nghiên cứu do các chuyên gia Mỹ và Australia công bố tháng 12/2017, Trung 
Quốc và Indonesia là 2 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất ra đại dương, với lần lượt 
8,8 triệu tấn, và 3,2 triệu tấn mỗi năm, chiếm 1/3 tổng lượng rác thải nhựa đại dương. 
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Việt Nam đứng thứ tư trong danh sách này, mỗi năm “đổ” ra đại dương 1,8 triệu tấn rác 
thải nhựa.  

Đáng nói hơn, con người cũng có thể trở thành nạn nhân của chính thói quen sử 
dụng vật dụng nhựa không thể tái chế. Nhiều hạt nhựa nhỏ này bị các vật nuôi trong 
trang trại hoặc các loại sinh vật biển ăn phải, sau đó cũng tự nhiên có mặt trong chuỗi 
thức ăn của con người. Rác thải nhựa, đặc biệt là túi nhựa, cũng làm tắc cống rãnh và 
tạo điều kiện cho muỗi và vi khuẩn phát triển, có thể làm gia tăng sự lây truyền các bệnh 
truyền nhiễm cho con người qua vật trung gian như sốt rét, sốt xuất huyết…, gây những 
biến chứng nặng nề, thậm chí là tử vong.  

Không chỉ là vấn đề môi trường hay sức khỏe con người, việc khắc phục ô nhiễm 
rác thải nhựa cũng gây tổn thất nặng nề cho kinh tế do phải tiêu tốn cho công tác làm 
sạch và tẩy độc. Ước tính, chỉ có 9% số rác thải nhựa được tái chế, khoảng 12% được 
đốt cháy, còn lại 79% vẫn đang tồn đọng trong các bãi chôn lấp, bãi rác và trong môi 
trường tự nhiên. Riêng các nước thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái 
Bình Dương chi 1,3 tỷ USD mỗi năm để giải quyết ô nhiễm môi trường biển do rác thải 
nhựa. Chưa kể những thiệt hại kinh tế xuất phát từ tác động tới môi trường hay sức khỏe 
con người, ví dụ rác thải trên đại dương gây thiệt hại cho hệ thống sinh thái biển ít nhất 
8 tỷ USD/năm. 

Những con số đáng báo động trên đã khiến thế giới thức tỉnh và các chính phủ đã 
và đang bắt đầu hành động, từ việc triển khai các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng 
đồng, khuyến khích tái chế rác thải nhựa, đến việc áp thuế hoặc thậm chí cấm hoàn toàn 
một số sản phẩm nhất định. Châu Âu là khu vực đi đầu trong nỗ lực này khi Ủy ban 
châu Âu đã đề xuất cấm nhiều sản phẩm nhựa dùng một lần và tái chế toàn bộ bao bì 
nhựa vào năm 2030. Hiện việc sử dụng túi nhựa 1 lần ở các nước châu Âu đã giảm 30% 
sau khi châu Âu năm 2016 cấm các siêu thị cung cấp miễn phí cho khách hàng các loại 
túi này. Mục tiêu của châu Âu là tới năm 2026 số túi nhựa được sử dụng sẽ giảm xuống 
còn 40 túi/người/năm. Các nước châu Âu cũng hưởng ứng nhiệt tình khi các thành phố, 
siêu thị, nhà hàng nói “không” với vật dụng nhựa xuất hiện ngày càng nhiều tại “lục địa 
già”.  

Tại châu Mỹ, Chile đã trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thông qua lệnh cấm 
dùng túi nilon sử dụng 1 lần. Colombia đã giảm 35% mức tiêu thụ túi nilon sau khi đánh 
thuế đối với loại túi nilon to, trong khi thay đổi thiết kế nhằm sản xuất loại túi có thể tái 
sử dụng. Ngoài ra, các quốc gia khác trong khu vực cũng có động thái tương tự như 
Panama, Costa Rica, Ecuador, Peru…  

Tại châu Á, Hàn Quốc ban hành Luật thúc đẩy tiết kiệm và tái chế tài nguyên 1994 
cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần ở bếp ăn tập thể, Luật Quản lý môi trường biển 2009 
yêu cầu xây dựng Kế hoạch Quản lý rác thải biển. Nhật Bản đã ban hành riêng một luật 
về rác thải. Indonesia huy động quân đội tham gia “cuộc chiến” chống rác thải nhựa với 
cam kết tới năm 2025 giảm 70% lượng chất thải nhựa trên biển. Thái Lan xem xét áp 
thuế với túi nilon và sản xuất túi nilon có khả năng tự phân hủy hoặc loại túi nilon mỏng 
hơn. Tại Việt Nam, các nỗ lực nhằm giảm chất thải nhựa cũng đang được xúc tiến ngày 
càng tích cực. Tại châu Phi, hàng loạt quốc gia, từ Botswana, Ethiopia, Kenya tới Nam 
Phi, Uganda… đưa ra những biện pháp như quy định độ dày của túi nhựa.  

Mỗi quốc gia, khu vực trên thế giới đều có những cách thức của riêng mình song 
nhìn chung vẫn hướng đến một mục đích chung là giảm lượng rác thải nhựa đang gây ô 
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nhiễm môi trường. Tuy nhiên, khi nhựa đã trở thành một trong những vật liệu phổ biến 
nhất thế giới nhờ tính hữu dụng cũng như chi phí sản xuất thấp, việc giải quyết vấn đề 
rác thải nhựa đòi hỏi nỗ lực chung tay của cả cộng đồng, từ quyết tâm chính trị tới thay 
đổi nhận thức, từ cam kết tới hành động cụ thể. Bởi vậy, thông điệp của Ngày Môi 
trường thế giới năm nay mang ý nghĩa to lớn: Từ bỏ một thói quen dù mang lại nhiều 
tiện lợi song gây hại khôn lường cho môi trường đã đến, con người không thể chậm trễ 
hơn nữa nếu muốn cứu hành tinh, và quan trọng hơn, là duy trì một thế giới xanh hơn, 
sạch hơn cho thế hệ tương lai. 

 

                                                                                                 Trần Quyên  
                                                                                (baotintuc.vn - Ngày 05/06/2018) 

 

 
 

Ô NHIỄM NHỰA: HIỂM HỌA THỨC TỈNH NHÂN LOẠI 
 

Không thể phủ nhận nhựa là một 
trong những phát minh lớn nhất của 
nhân loại. Được phát minh vào năm 
1907, sau hơn 100 năm xuất hiện, nhựa 
phế thải đang trở thành mối nguy hại 
lớn nhất, với những hậu quả khủng 
khiếp đối với môi trường, hệ sinh thái 
biển và hơn hết là sức khỏe con người. 

Nhựa có nguồn gốc từ dầu mỏ, một 
hỗn hợp chất lỏng của hydrocacbon cực 
kỳ khó phá vỡ. Nói chung, nhựa mất từ 
450 - 1.000 năm để phân hủy, có nghĩa là 
mảnh nhựa đầu tiên được tạo ra vẫn còn 
tồn tại cho tới tận ngày nay. 

Những cái chết đến chậm 
Ước tính, mỗi năm có khoảng 3,7 

triệu tấn rác thải nhựa đổ vào các đại 
dương trên thế giới từ các vùng ven biển. 
Số nhựa đó đã gây hại nghiêm trọng cho 
các sinh vật biển và môi trường biển. 
Hình ảnh các rạn san hô bị bao phủ bởi túi 
nilon, ống hút bị kẹt trong mũi rùa, cá voi 
hay chim biển chết đói vì ăn nhiều nhựa... 
được các tờ báo lớn, các nhóm hoạt động 
vì môi trường chia sẻ nhiều tới mức chóng 
mặt trên các mạng xã hội trong thời gian 
qua. 

Khoảng 40% các sản phẩm nhựa 
được sử dụng làm bao bì đóng gói và 
phần lớn số đó chỉ được sử dụng một lần 
rồi vứt đi. Chỉ dưới 1/5 tổng lượng nhựa 

trên thế giới được tái chế, mặc cho nhiều 
quốc gia và doanh nghiệp đang tìm giải 
pháp để tăng con số này lên. Bên cạnh đó,  
quy trình sản xuất nhựa cũng gây rất 
nhiều tác hại tới môi trường. Từ việc khai 
thác nguyên liệu đến sản xuất ra sản 
phẩm, sự phát thải của các nhiên liệu hóa 
thạch gây ô nhiễm cả không khí lẫn đại 
dương. 

Một khi nhựa xâm nhập vào môi 
trường đại dương, tính mạng và sự an toàn 
của các sinh vật biển sẽ bị đe dọa do 
chúng vô tình ăn phải hoặc bị mắc kẹt bởi 
các sản phẩm làm từ nhựa. Nhiều sinh vật 
biển bị mắc kẹt trong các sản phẩm nhựa 
còn bị biến dạng và sống lay lắt. Ngoài ra, 
khi các sinh vật biển như cá ăn phải nhựa, 
cơ thể chúng sẽ bị nhiễm độc từ nhựa và 
con người khi tiêu thụ hải sản sẽ lại tiêu 
thụ chính những chất độc đó. Một nghiên 
cứu gần đây tại các siêu thị ở Mỹ cho 
thấy, cứ trong 100g thịt trai thì có tới 70 
hạt nhựa nhỏ có kích thước dưới 5mm 
(gọi là microplastic). Và, theo Viện Khoa 
học Y tế Môi trường Mỹ, khoảng 93% 
người Mỹ có BPA (Bisphenol A - chất 
dùng trong chế tạo nhựa polycarbonate) 
trong cơ thể. 

Giá đắt cho nhân loại 
Cũng giống như các mối đe dọa khác 

của môi trường đối với con người, cơn 
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khủng hoảng ô nhiễm nhựa là do chính 
con người gây ra và hậu quả cũng chính là 
con người phải hứng chịu. Sự thiếu hiểu 
biết không phải là một cái cớ và tương tự, 
nguồn lợi nhuận khổng lồ từ sản xuất 
nhựa sử dụng một lần có rất ít hoặc không 
giúp gì cho việc cải thiện tình trạng ô 
nhiễm nói trên. Năm 2017, Tổng thống 
Mỹ Donald Trump thậm chí đã bỏ lệnh 
cấm bán nước đóng chai tại các công viên 
quốc gia Mỹ - một động thái không có lợi 
cho ai ngoại trừ những công ty đa quốc 
gia làm ra chúng. 

Mới đây, các quốc gia thuộc nhóm 7 
nền công nghiệp phát triển nhất thế giới - 
G7 đã đồng ý với cơ chế hợp tác toàn cầu 
về giảm chất thải nhựa, đồng ý tăng công 
suất tái chế nhựa lên 50%, cùng với nhiều 
bước tích cực khác để giảm tác động của 
nhựa tới môi trường. Chỉ có hai quốc gia 
từ chối ký kết là Nhật Bản và Mỹ, ông 
Trump còn không buồn tham dự buổi thảo 
luận đó. Cả Nhật và Mỹ đều có các ngành 
công nghiệp chế tạo nhựa khổng lồ với 
hàng triệu nhân công và doanh thu khổng 
lồ. 

Mới đây, Anh và Liên minh châu Âu 
đã công bố kế hoạch cấm ống hút, bông 

ngoáy tai bằng nhựa và nhựa sử dụng một 
lần như dao kéo và túi nilon. Ấn Độ cũng 
đã cam kết cấm sử dụng nhựa một lần vào 
năm 2022 và Trung Quốc - nhà phát thải ô 
nhiễm nhựa hàng đầu thế giới - đang thực 
hiện các bước để giải quyết vấn đề này 
thông qua lệnh cấm nhập khẩu chất thải 
nhựa. Chile cũng đã ban hành luật cấm túi 
nilon ngày 6/7 vừa qua. Seattle vừa trở 
thành thành phố đầu tiên ở Mỹ cấm sử 
dụng ống hút và dao dĩa nhựa,… Tất cả 
những động thái trên đều chứng tỏ các 
nhà lãnh đạo trên thế giới đã thức tỉnh và 
mau chóng tìm cách giảm thiểu độ nguy 
hại. 

Đầu năm nay, Đại học Hull và Đại 
học Brunel (London) đã công bố một 
nghiên cứu với nhiều bằng chứng về tác 
hại tiềm ẩn mà con người đang tự gây cho 
chính mình. Khi chúng ta nhận ra 17 triệu 
thùng dầu được sử dụng mỗi năm để sản 
xuất các sản phẩm nhựa, trong khi với số 
lượng dầu đó có thể làm nhiên liệu cho 
một triệu chiếc xe, thì sự nghiêm trọng 
của vấn đề cũng đã quá rõ ràng. 

 

Quang Đào 
(baoquocte.vn - Ngày 29/7/2018)

 

 
 

ẢNH HƯỞNG CỦA RÁC THẢI NHỰA ĐẾN HỆ SINH THÁI BIỂN 
 

Hàng năm có một lượng lớn các mảnh vụn nhựa được thải ra đại dương. Tại 
đây các mảnh nhựa bị phân rã thành các mảnh nhỏ. Các nhà khoa học đang lo 
lắng về những tác động tới môi trường của các mảnh vi nhựa với kích cỡ mircro, 
nano, pico. Các mảnh nhựa đang là mối đe dọa tiềm tàng đến các hệ sinh thái biển 
và sức khỏe con người. Tăng cường quản lý chất thải là chìa khóa để ngăn chặn 
nhựa cũng như các loại rác thải khác xâm nhập đại dương. 

1. Ảnh hưởng về vật lý của rác thải nhựa đến hệ sinh thái biển 
Ảnh hưởng vật lý của rác thải nhựa đến môi trường bao gồm các tác động: Gây phá 

hủy hoặc suy giảm đa dạng sinh học; làm chết các sinh vật bởi vướng vào lưới ma 
(ghost nets - lưới đánh cá bị mất hoặc bị bỏ lại trên đại dương); gây chết sinh vật qua 
con đường ăn uống; thay đổi cấu trúc, thành phần loài của các hệ sinh thái bao gồm việc 
chuyên chở các sinh vật ngoại lai từ nơi khác đến. Các tác động về mặt hóa học sẽ tăng 
lên khi các rác thải nhựa giảm kích cỡ. Hơn 260 loài sinh vật biển đã được ghi nhận là bị 
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vướng hoặc ăn phải các mảnh nhựa trên biển (Laist 1997, Derraik 2002, Macfadyen 
2009). Trong một nghiên cứu về cá ở Bắc Thái Bình Dương cho thấy, trung bình có 2,1 
mảnh nhựa trong mỗi con cá. Việc nhầm lẫn nhựa với thức ăn cũng được ghi nhận ở các 
động vật bậc cao hơn như rùa, chim, động vật có vú, đã có nhiều trường hợp gây ra tử 
vong liên quan đến việc ăn nhựa. Chim hải âu nhầm lẫn mảnh nhựa có mầu đỏ với mực, 
rùa biển nhầm lẫn túi nilông với sứa… Các hạt nhựa bị nuốt vào có thể gây tắc nghẽn 
hoặc hư hại thành ruột, làm giảm khả năng hấp thụ thức ăn của sinh vật. Các mảnh nhựa 
trôi nổi cũng cung cấp “phương tiện di chuyển” cho các sinh vật làm gia tăng nguy cơ 
ảnh hưởng của sinh vật ngoại lai đến hệ sinh thái. 

2. Ảnh hưởng về mặt hóa học của nhựa 

Tác động hóa học đầu tiên của các mảnh nhựa đó là nguy cơ ảnh hưởng của các 
chất phụ gia trong nhựa. Những chất phụ gia này là chất độc, chất xúc tác sinh học tác 
động đến môi trường. Một số chất trong sản xuất nhựa như nonylphenol, phthalates, 
bisphenol A (BPA) và monome styrene có thể tác động tiêu cực lên sinh vật. Các tác 
động của những chất này liên quan đến hệ thống nội tiết và điều hòa hormone trong cơ 
thể sinh vật. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các chất này đã có ảnh hưởng nhất định 
trong đất hoặc hệ sinh thái nước ngọt. Do vậy, các nhà khoa học lo ngại những hợp chất 
này có tác động không tốt đến hệ sinh thái biển. 

Tác động tiếp về mặt hóa học của rác thải nhựa đó là các hạt vi nhựa có lẫn trong 
nước biển có khả năng hấp phụ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy có sẵn trong 
nước biển và trầm tích biển. Các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (PBTs) bao gồm 
các chất như: Polychlorinated biphenols (PCBs), hydrocacbon đa hình (PAHs), 
hexachlorocyclohexan (HCH) và thuốc trừ sâu DDT được đề cập trong Công ước 
Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy. Các chất này có tác dụng làm gián 
đoạn nội tiết tố sinh sản, tăng tần suất đột biến trong phân bào dẫn đến nguy cơ ung thư. 
Các nhà khoa học lo ngại rằng, các sinh vật biển ăn phải các hạt vi nhựa sẽ làm tăng 
nguy cơ các sinh vật bậc cao (bao gồm cả con người) có thể bị ảnh hưởng bởi các chất ô 
nhiễm hữu cơ khó phân hủy, dẫn đến nhiều bệnh lý như vô sinh, ung thư… 

3. Tác động lên kinh tế - xã hội 
Rác thải nhựa tác động trực tiếp lên những hoạt động kinh tế trên biển. Tác động rõ 

nhất là những hỏng hóc, tổn thất do rác thải nhựa lên các thiết bị như lưới đánh cá bị 
cuốn vào chân vịt, rác chặn các cửa hút nước hoặc rác vướng vào lưới đánh cá… Tổn 
thất do rác thải nhựa trên biển đến ngành công nghiệp đánh cá Scotland trung bình 
khoảng từ 15 - 17 triệu USD/năm tương đương 5% tổng doanh thu. Đồng thời, rác thải 
nhựa trên biển cũng là nguyên nhân của các vụ hỏng hóc trên biển của các chân vịt tàu 
thủy, năm 2008, tại Vương quốc Anh và Na Uy đã có 286 sự cố liên quan đến nguyên 
nhân này, với mức tổn thất lên đến 2,8 triệu USD. 

Bên cạnh đó, rác thải nhựa gây phát sinh tổn thất trong việc dọn dẹp các bãi biển 
du lịch và luồng hàng hải. Mỗi năm ở Hà Lan và Bỉ phải chi ra 13,65 triệu USD cho 
công tác dọn dẹp bãi biển, trong khi đó ở Anh con số này vào khoảng 23,62 triệu USD 
(tăng 38% trong mười năm qua). Rác thải nhựa cũng gây hình ảnh không tốt cho công 
chúng về các địa điểm du lịch, sự phổ biến của mạng xã hội và các phương tiện thông 
tin đại chúng là các hình ảnh này lan rộng. Thu nhập du lịch của địa phương, quốc gia 
ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các hình ảnh rác thải nhựa trên bờ biển. Báo cáo của Tổ 
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chức Hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương đã chỉ ra: Mỗi năm các nước châu Á phải 
chi hơn 1 tỷ USD cho các hoạt động dọn dẹp luồng hàng hải và sửa chữa tàu thuyền. 

Rác thải nhựa cũng có khả năng gây thương tích thậm chí gây tử vong đối với con 
người. Các mảnh nhựa bị vỡ có cạnh sắc gây nguy hiểm tương tự như kính vỡ, có nhiều 
trường hợp người bơi lội bị chết do cuốn phải các mảnh lưới trong nước biển. 

4. Quy định pháp lý về rác thải nhựa trên biển 
4.1. Quy định quốc tế 
Các vấn đề về rác thải nhựa được nêu trong nghị quyết hàng năm của Đại hội đồng 

Liên hợp quốc về đại dương, Luật Biển và nghề cá bền vững. Năm 2005 vấn đề này là 
một chủ đề trọng tâm tại cuộc họp thứ sáu của Quy trình mở không chính thức của Liên 
hợp quốc về Đại dương và Luật Biển (United Nations Open-ended Informal 
Consultative Process on Oceans and the Law of the Sea). Về mặt pháp lý quốc tế, có hai 
công ước quan trọng đề cập đến rác thải biển đó là Công ước quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm 
từ tàu (Marpol 73/78) và Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ việc nhấn chìm 
chất thải trên biển (Công ước London 1972 và Nghị định thư London). 

Mục đích của Công ước Marpol 73/78 là kiểm soát ô nhiễm trong quá trình vận 
hành tàu biển. Công ước quy định các loại và lượng chất thải được thải ra môi trường 
biển. Phụ lục V của công ước quy định các “rác thải” bao gồm các loại thực phẩm, rác 
thải sinh hoạt, chất thải trong quá trình vận hành tàu, trừ cá tươi phải được xử lý liên tục 
hoặc định kỳ. Việc tiêu hủy các loại chất dẻo trên biển được cấm hoàn toàn. Phụ lục V 
của Công ước Marpol cũng quy định các chính phủ phải xây dựng cơ sở vật chất tại các 
cảng để tiếp nhận rác thải từ các tàu. 

Công ước London về ngăn ngừa ô nhiễm từ việc nhấn chìm chất thải trên biển. 
Công ước cũng cấm hoàn toàn việc nhận chìm các loại chất thải nhựa và các vật liệu 
không phân hủy sinh học khác vào biển. Ngoài ra, Điều 192 - 237 của Công ước Liên 
hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) quy định về bảo vệ và bảo tồn môi trường 
biển. Nó đặt ra các nghĩa vụ chung của các nước thành viên phải ngăn chặn, giảm thiểu 
và kiểm soát ô nhiễm từ các nguồn trên đất liền bao gồm các sông, cửa sông, đường ống, 
cơ cấu thoát nước… ra biển. 

 Các quy định pháp lý quốc tế tương đối chặt chẽ và đầy đủ tuy nhiên rác thải nhựa 
trên biển vẫn tiếp tục tăng, gây ô nhiễm nhiều vùng biển và bãi biển. Việc thực hiện và 
thực thi các điều luật này vẫn cần phải được tăng cường. 

4.2. Các quy định trong nước 
Tại Việt Nam đã có nhiều quy định chung về việc quản lý rác thải nhựa trên biển. 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định “Nguồn phát thải từ đất liền, hải đảo và các 
hoạt động trên biển phải được kiểm soát, ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý theo quy định 
của pháp luật” đồng thời các chất thải từ đất liền ra biển, phát sinh trên biển và hải đảo 
phải được thống kê, phân loại, đánh giá và có giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, xử lý đạt 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cũng quy định việc kiểm soát ô nhiễm 
môi trường biển từ đất liền, kiểm soát ô nhiễm biển xuyên biên giới. Luật cũng quy định 
rõ về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động trên biển. 

5. Kết luận 
Từ việc gia tăng lượng rác thải nhựa trên đại dương cho thấy ảnh hưởng của chất 

thải này đến hệ sinh thái biển, khoa học - xã hội và sức khỏe con người ngày càng lớn. 
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Việc thu gom xử lý rác thải nhựa trên biển rất tốn kém và ít khả thi do không gian rộng 
lớn của biển và phần lớn lượng rác thải nhựa có kích thước bé và chìm dưới đáy biển. 
Do vậy cần có một chương trình toàn diện để quản lý chất thải bao gồm cơ sở hạ tầng 
thu gom và xử lý chất thải, thực hành quản lý chất thải. Ngoài ra, các giải pháp về tuyên 
truyền, cải tiến công nghệ cần phải được phát huy để giảm lượng nhựa thải ra môi 
trường. 
 

                                                                                                 Hà Thanh Biên 
                                                                                  Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 
                                                                              (tapchimoitruong.vn - Ngày 10/3/2018) 
 

 
 

ĐỪNG CHỜ THẢM HỌA RÁC THẢI NHỰA 
 

Nghiên cứu từ các cơ quan quản lý về rác thải nhựa ở Việt Nam và cảnh báo 
của các chuyên gia đều chỉ ra rằng, thế giới đang đối mặt với vấn đề rác thải nhựa 
khi mỗi năm có khoảng từ 4,8 đến 12,7 triệu tấn từ lục địa đổ vào các đại dương. 
Kết quả nghiên cứu cũng chỉ rõ, Việt Nam đứng thứ 4 trên thế giới về lượng rác 
thải nhựa ra biển với 0,28 đến 0,73 triệu tấn mỗi năm. Nếu chúng ta không hành 
động quyết liệt, việc đối mặt với thảm họa rác thải nhựa không còn xa. 

 Thảm họa “ô nhiễm trắng” 
Ông Vũ Sĩ Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ 

Tài nguyên và Môi trường) cho rằng tình trạng ô nhiễm môi trường biển vẫn còn nhiều 
nguy cơ tiếp diễn, đặc biệt là tình trạng rác thải nhựa xả ra biển. 

Năm 2018, Ngày Đại dương thế giới được chọn chủ đề: “Cùng chung tay giữ màu 
xanh của biển”. Ở Việt Nam, mặc dù công tác bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ môi 
trường biển và hải đảo nói riêng đã được chú trọng, quan tâm, song dưới sức ép của các 
hoạt động phát triển kinh tế - xã hội cũng như các tai biến thiên nhiên, ý thức gìn giữ 
môi trường, hiện nhiều vấn đề đã và đang gây ra ảnh hưởng xấu đến môi trường biển. 

Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Kim Chi, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam 
cho biết, trên thế giới, khối lượng sản phẩm nhựa sản xuất hàng năm đã tăng gấp 20 lần 
trong 50 năm qua và dự kiến sẽ tăng gấp hai lần trong 20 năm tới. 

“Năm 2014 toàn thế giới sản xuất 314 triệu tấn nhựa để phục vụ nhu cầu của con 
người và con số đó sẽ ngày càng tăng theo đà tăng dân số và nhu cầu cao trong đời sống, 
dự báo tới 2050 toàn cầu sẽ sản xuất tới gần 1.124 triệu tấn nhựa… Nếu lạm dụng quá 
mức và thu gom, tái chế, tái sử dụng không tương thích sẽ xuất hiện một loại chất thải 
nhựa tràn lan trong môi trường, gây nên tình trạng ô nhiễm do nhựa mà giới khoa học 
gọi là thảm họa “ô nhiễm trắng”, mà Việt Nam khó tránh khỏi, nếu không có biện pháp 
lâu dài” - bà Chi cảnh báo. 

Ô nhiễm rác thải nhựa nguy hiểm hiện hữu ở chỗ được sử dụng nhiều, nhưng cho 
tới nay phần lớn sản phẩm nhựa mà con người đang sử dụng là nhựa dùng một lần sau 
đó thải bỏ điển hình là trong các đồ dùng phục vụ sinh hoạt. Như vậy số lượng rác thải 
nhựa cũng tăng lên không ngừng so với nhu cầu sử dụng các sản phẩm nhựa. 

“Những năm gần đây chỉ có khoảng 14% chất thải nhựa được thu hồi để tái chế 
hoặc tái sử dụng so với 60% chất thải giấy và 90% chất thải thép. Trong số các nước 
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châu Á phát sinh nhiều chất thải nhựa, Việt Nam bị xếp thứ tư sau Trung Quốc, 
Indonesia, Philippin. Đây là một thách thức lớn cho môi trường ở Việt Nam bởi vì với 
đặc tính ưu việt bền trong môi trường tự nhiên, phải mất một thời gian rất lâu, có thể lên 
tới hàng trăm năm, những rác thải nhựa này mới có thể phân hủy được. Chính do thời 
gian phân hủy quá chậm trong khi đó thời gian sử dụng lại ngắn, khả năng lưu giữ các 
thành phần độc hại lâu nên rác thải nhựa có thể gây tác động xấu đối với môi trường và 
sức khỏe cộng đồng và là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm đất, nước và đại dương” - 
bà Chi cảnh báo tiếp. 

Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Kim Chi cũng khẳng định, một trong những nhức nhối về 
môi trường mà con người cần phải giải quyết chính là lượng rác thải nhựa khổng lồ 
được thải ra đại dương mỗi năm, trong đó, có tới hàng triệu tấn là rác thải nhựa. Theo 
ước tính, hiện tại lượng rác thải nhựa trên biển vào khoảng 140 triệu tấn và mỗi năm sẽ 
gia tăng thêm 10 triệu tấn. Rác thải nhựa trôi ra đến biển có thể tồn tại cả trăm năm. Và 
do cọ xát, dưới tác động của nước biển, của tia cực tím, nhựa sẽ rã thành những mảng 
nhỏ và có thể bị các loài hải săn ăn vào, để rồi lại có mặt trong chuỗi thức ăn của con 
người. Do đó, ngành thủy sản và du lịch bị ảnh hưởng rất lớn bởi lượng rác thải này và 
phải mất rất nhiều phí tổn để khắc phục. 

Hạn chế túi nilon… chưa hiệu quả 
Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiều tỉnh, thành phố hiện đang 

đối mặt với thực tế ô nhiễm rác thải nhựa, đặc biệt là ô nhiễm môi trường vùng ven biển, 
trên biển do túi nilon thải ra tùy tiện. 

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho rằng, thực trạng ô 
nhiễm rác thải nhựa, túi nilon hiện nay rất kinh khủng, trong khi số lượng chất thải nhựa 
và túi nilon ở Việt Nam hiện vẫn ở mức rất cao, chiếm khoảng 8 - 12% trong chất thải 
rắn sinh hoạt. 

Thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho thấy, chỉ tính riêng hai thành 
phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày đã thải ra môi trường 
khoảng 80 tấn nhựa và túi nilon. Đáng chú ý, số lượng rác thải nhựa, túi nilon thải ra 
tăng dần theo từng năm. Đây là một “gánh nặng” cho môi trường, thậm chí còn dẫn đến 
thảm họa mà các chuyên gia môi trường gọi là “ô nhiễm trắng”. 

Việc triển khai đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi 
nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 đã được các bộ, ngành quan tâm. 

Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ ban hành các chính sách thực hiện Luật 
Bảo vệ môi trường, góp phần hạn chế việc sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh 
hoạt; Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện các 
nhiệm vụ khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ sản xuất túi xách thân thiện với môi 
trường qua chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới”, 
“Đổi mới công nghệ đến năm 2020”. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tổ chức các hội thảo, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về việc tăng cường sử dụng túi 
nilon thân thiện với môi trường đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú. 

Tương tự, ở cấp địa phương, việc triển khai đề án đã được lồng ghép trong các kế 
hoạch bảo vệ môi trường, quản lý chất thải; đã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến 
thông tin, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tác hại của túi nilon khó phân 
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hủy, tổ chức các phong trào như “Ngày không túi nilon”, “Nói không với túi nilon”, 
ngừng cấp phép đầu tư cho các doanh nghiệp sản xuất túi nilon khó phân hủy. Tại nhiều 
tỉnh thành, các siêu thị, trung tâm mua sắm cũng đã sử dụng túi nilon thân thiện với môi 
trường thay thế cho túi nilon khó phân hủy. 

Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng nhận định, quá trình triển khai còn 
khó khăn, vướng mắc. Mặc dù túi nilon thân thiện với môi trường được miễn thuế bảo 
vệ môi trường, nhưng vẫn còn nhiều hộ gia đình sản xuất túi nilon khó phân hủy quy mô 
nhỏ và không phải nộp thuế theo thực tế sản xuất nên đã kéo giá thành túi nilon thông 
thường thấp hơn, khiến túi nilon thân thiện với môi trường không có khả năng cạnh 
tranh với túi nilon thông thường, dẫn đến chính sách hỗ trợ của Nhà nước kém hiệu quả. 

Cùng nhau chống rác thải nhựa 
Ngày 12/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào “Chống rác 

thải nhựa”. Tại lễ phát động, Bộ Tài nguyên và môi trường, Trung ương Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội 
Người Cao tuổi Việt Nam, cùng các hiệp hội, doanh nghiệp, siêu thị đã ký kết hành 
động cùng phong trào “Chống rác thải nhựa”. 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan 
tổ chức, các doanh nghiệp và cộng đồng cùng thống nhất nhận thức, chung tay hành 
động thực nhiệm 5 nhóm nhiệm vụ cụ thể chống rác thải nhựa: 

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của 
chất thải nhựa, túi nilon đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người; xây 
dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế 
chất thải nhựa đến cộng đồng và người dân. Các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh 
tuyên truyền về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi thói quen, tiến tới từ bỏ 
thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần của người dân. 

Thứ hai, phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” với sự tham gia trực tiếp của 
cộng đồng, vận động người tiêu dùng từ bỏ hành vi, thói quen sử dụng túi nilon khó 
phân hủy, đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có 
thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường. Kêu gọi các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm 
thương mại sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường thay thế các sản phẩm nhựa 
sử dụng một lần. 

Thứ ba, đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ 
chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân 
thiện với môi trường thay thế túi nilon, đồ nhựa dùng một lần. 

Thứ tư, tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế về giải quyết rác thải nhựa 
thông qua thúc đẩy các hình thức hợp tác đối tác, hỗ trợ tiếp nhận công nghệ về quản lý, 
tái chế, xử lý chất thải nhựa, phát triển các sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi 
trường thay thế nhựa, nilon. 

 

                                                                                                 Thùy Dương 
                                                                               (tuyengiao.vn - Ngày 14/11/2018) 
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NAN GIẢI THU GOM VÀ TÁI CHẾ CHẤT THẢI NHỰA 
 

Ở Việt Nam, các loại túi nilon được sử dụng tràn lan trong các hoạt động sinh 
hoạt xã hội, chủ yếu là loại túi siêu mỏng, khi thải bỏ rất khó thu gom toàn bộ. 

Tăng trưởng kinh tế và thay đổi mô hình tiêu thụ, sản xuất đang dẫn đến sự gia 
tăng nhanh chóng chất thải nhựa trên toàn thế giới. Ở châu Á - Thái Bình Dương cũng 
như nhiều khu vực đang phát triển khác (trong đó có Việt Nam), lượng nhựa tiêu thụ đã 
tăng đáng kể so với mức trung bình của thế giới do tốc độ phát triển kinh tế và đô thị 
hóa nhanh chóng.  

Trong thành phần chất thải đô thị và công nghiệp ở các thành phố, tỷ lệ chất thải 
nhựa chỉ đứng sau chất thải thực phẩm và chất thải giấy. Việc tái chế với công nghệ phù 
hợp sẽ giúp thu gom và xử lý chất thải nhựa theo cách thân thiện môi trường và có thể 
chuyển đổi thành tài nguyên, mang lại tiềm năng lớn cho bảo tồn tài nguyên và giảm 
phát thải khí nhà kính như sản xuất nhiên liệu diesel từ chất thải nhựa. Nhưng ở Việt 
Nam, việc tái chế chất thải nhựa vẫn còn nhiều nan giải. 

Túi nilon sử dụng tràn lan 
Cùng với sự tăng trưởng của dân số và kinh tế, lượng phát sinh chất thải nhựa tại 

Việt Nam ngày càng gia tăng. Một phần chất thải nhựa được chôn lấp cùng với chất thải 
rắn sinh hoạt, một phần khác được tái chế nhưng chủ yếu với công nghệ thô sơ, lạc hậu 
do đó phát sinh nhiều vấn đề về môi trường và chất lượng sản phẩm tái chế không cao 
nên việc tiêu thụ rất khó khăn. 

Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn do Bộ Tài nguyên và Môi 
trường công bố đã nêu rõ: Trong thành phần chất thải đưa đến các bãi chôn lấp, thành 
phần chất thải có thể sử dụng làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ rất cao từ 54 - 
77,1%; tiếp theo là thành phần nhựa 8 - 16%; thành phần kim loại 2%; chất thải nguy 
hại bị thải lẫn vào chất thải sinh hoạt nhỏ hơn 1%. 

Ở Việt Nam, các loại túi nilon được sử dụng tràn lan trong các hoạt động sinh hoạt 
xã hội, chủ yếu là loại túi siêu mỏng, khi thải bỏ rất khó thu gom toàn bộ. Túi nilon 
chiếm khối lượng khá lớn trong thành phần nhựa thải. Các túi nilon này nhỏ, mỏng, ít có 
giá trị đối với người thu gom, tái chế nên tồn tại khá nhiều trong các bãi chôn lấp và hầu 
như không bị phân hủy. Các túi nilon nếu bị đốt ở bãi chất thải ngoài trời sẽ gây ô nhiễm 
môi trường không khí do phát thải các khí ô nhiễm như HCl, VOC, Dioxin, Furan… 

Nếu tính trung bình mỗi hộ gia đình ở đô thị thải khoảng 3 - 10 túi nilon các 
loại/ngày (ước tính trung bình mỗi người thải ra 0,2 - 1 túi nilon/người/ngày), với dân số 
đô thị khoảng 26,2 triệu người thì lượng nhựa là túi nilon thải ra mỗi ngày ở các đô thị 
vào khoảng 10,48 - 52,4 tấn. Hiện chưa có số liệu thống kê chính thức về lượng túi nilon 
được sử dụng ở Việt Nam nhưng đã có một số khảo sát, ước tính về số lượng này. Tuy 
có sự khác nhau về con số nhưng nói chung là rất lớn và chưa được quản lý ở hầu hết tất 
cả các khâu của vòng đời túi nilon, từ sản xuất, lưu thông phân phối, sử dụng cho đến 
thải bỏ, thu gom, xử lý. 

Bên cạnh đó, lượng chất thải điện tử và điện dân dụng thải ra từ các đô thị như tivi, 
tủ lạnh, quạt điện, máy tính, đồ dân dụng... ngày càng tăng. Các chất thải điện tử được 
thải ra sẽ được những người thu mua phân loại cụ thể. Nếu thiết bị còn sửa chữa được sẽ 
được các cửa hàng sửa chữa và thời gian hoạt động của các thiết bị này sẽ được kéo dài. 
Còn các đồ dùng đã hỏng sẽ tháo rời thành các bộ phận bán cho cơ sở sửa chữa để tận 
dụng thiết bị như tụ, bản mạch... Các chất thải điện tử được tháo rời và tái chế thu hồi 
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kim loại (Cu, Pb, Al, Au, Ag...), nhựa, dây đồng..., phần không bán được sẽ thải cùng 
với chất thải sinh hoạt. 

Công nghệ tái chế lạc hậu 
Theo Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công 

nghệ: Nhựa là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất trong những 
năm vừa qua. Tuy vậy, việc phát triển ngành nhựa ở Việt Nam vẫn chưa thật sự đồng bộ 
và chưa tương xứng là ngành công nghiệp phụ trợ thiết yếu trong quá trình phát triển 
kinh tế. Có tới 90% doanh nghiệp ngành nhựa không chủ động được nguồn nguyên liệu 
vì nguồn nguyên liệu trong nước chỉ đáp ứng được 15 - 20% và chủ yếu là tái sinh từ 
chất thải nhựa, còn hạt nhựa nguyên sinh phải nhập khẩu hoàn toàn. Sự khan hiếm 
nguyên liệu sản xuất trong nước chính là một trong những rào cản chính cho sự phát 
triển ổn định của ngành công nghiệp nhựa Việt Nam trong dài hạn, gây ra sự phụ thuộc 
lớn vào nhập khẩu. 

Hiện Việt Nam mới chỉ có luật, nghị định và văn bản liên quan đến quản lý và tái 
chế chất thải rắn mà chưa có luật, nghị định, văn bản nào dành riêng cho quản lý và tái 
chế chất thải nhựa.  

Một số luật, nghị định và văn bản liên quan đến quản lý và tái chế chất thải rắn, 
tiêu biểu như Quyết định số 1292 ngày 1/8/2014 về Kế hoạch hành động phát triển 
ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện chiến lược công 
nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 
2020, tầm nhìn 2030; trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2015 - 2020, xây dựng nhà máy 
tái chế chất thải nhựa thành dầu nhiên liệu hoặc các sản phẩm khác…  

Hay như Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó 
phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020. Với mục tiêu đến năm 2015, thu gom và tái chế 
25% khối lượng chất thải túi nilon phát sinh trong sinh hoạt. Đến năm 2020 thu gom và 
tái sử dụng 50% tổng số lượng chất thải túi nilon phát sinh trong sinh hoạt. Theo đó, 
phải đẩy mạnh việc thu gom, tái chế chất thải túi nilon; phát triển hạ tầng, dịch vụ thu 
gom, tái chế chất thải túi nilon; tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến 
tái chế chất thải túi nilon trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường. 
Đồng thời, thực hiện các biện pháp phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, tái chế chất 
thải túi nilon; khuyến khích sử dụng sản phẩm tái chế từ chất thải túi nilon, đặc biệt 
trong đầu tư xây dựng các công trình công cộng. 

Nhưng theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lĩnh vực tái chế chất thải 
nhựa của Việt Nam vẫn chưa phát triển. Tỷ lệ phân loại chất thải tại nguồn rất thấp, hầu 
như các loại chất thải được dồn chung với nhau và được thu gom bởi các xe chở chất 
thải. Trong năm 2011, tỷ lệ phân loại chất thải ở hộ gia đình là 7,32%, các doanh nghiệp 
là 56,19%. Ước tính cả nước có 86 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất 
thải nguy hại đã được cấp phép, 473 doanh nghiệp làm dịch vụ xử lý chất thải rắn. 

Trong thực tế, tỷ lệ trung bình của thu gom chất thải tại Việt Nam tăng từ 72% 
năm 2004 lên khoảng 80 - 82% vào năm 2008 và 83 - 85% vào năm 2010. Những chất 
thải rắn thu gom có 80% được chôn lấp ở các bãi chất thải nhưng có đến 50% bãi chôn 
lấp chất thải rắn không đủ tiêu chuẩn, gây nguy hiểm cho môi trường do hệ thống thu 
gom chất thải chưa được thiết lập một cách đồng bộ. 

Số liệu thống kê từ Quỹ tái chế chất thải Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, mỗi 
năm ở thành phố có khoảng 250.000 tấn chất thải nhựa được tạo ra; trong đó 48.000 tấn 
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được chôn trong các bãi chôn lấp (đa số là nhựa có giá trị thấp) chiếm 19,2%; còn lại 
hơn 200.000 tấn chất thải nhựa được tái chế hoặc thải trực tiếp ra môi trường. Đặc biệt, 
công nghệ tái chế nhựa được sử dụng ở các thành phố lớn của Việt Nam đã lỗi thời, hiệu 
quả thấp, chi phí cao và gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, hoạt động tái chế chất 
thải nhựa chưa được tổ chức với quy mô lớn, chủ yếu được thực hiện bởi các doanh 
nghiệp nhỏ nên hiệu quả thấp. 

 

                                                                                                     Văn Hào 
                                                                                 (baotintuc.vn - Ngày 28/4/2018) 

 

 
 

VIỆT NAM TRONG “CƠN BÃO” RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG 
 

Việc Việt Nam - một trong những tác nhân chính của tình trạng ô nhiễm chất 
thải nhựa đại dương hiện nay, giảm thiểu phát thải nhựa sẽ không chỉ góp phần bảo 
vệ các vùng biển trên thế giới mà còn đem lại cơ hội sống trong môi trường trong 
sạch cho chính người dân. 

Việt Nam - nguồn phát thải nhựa đại dương mới 
Từ vài năm trước, giới khoa học quốc tế đã “truy dấu” Việt Nam là một trong những 

nguồn phát chất thải nhựa đại dương trên thế giới. Theo công bố “Rác thải nhựa từ đất 
liền đổ ra đại dương” (Plastic wasteinputs from land into the ocean) trên Science năm 
2015 của một nhóm nhà nghiên cứu Mỹ và Australia, nếu chỉ tính riêng năm 2010 thì với 
số lượng khoảng 1,8 triệu tấn chất thải nhựa, Việt Nam xếp hạng 4 sau Trung Quốc, 
Indonesia và Philippines trong danh sách 20 quốc gia có nhiều “đóng góp” nhất về lượng 
rác thải nhựa đại dương trên thế giới. 

Đây không phải là con số ngẫu nhiên bởi năm 2015, tổ chức Bảo vệ đại dương 
(Ocean Conservancy) và Trung tâm thương mại và môi trường McKinsey công bố báo 
cáo thực hiện trong vòng 10 năm, trong đó cũng nêu kết quả tương tự: 60% chất thải nhựa 
đại dương đến từ 5 quốc gia Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. 
Họ còn đưa ra dự báo: Nếu không có biện pháp quản lý hay giảm thiểu hữu hiệu nào thì 
vào năm 2025, tương đương với 3 tấn cá đánh bắt được trên các đại dương, con người sẽ 
“nhồi” lại 1 tấn chất thải nhựa, và điều đó đồng nghĩa với việc đe dọa môi trường biển 
cũng như sinh kế của những người sống phụ thuộc vào nguồn hải sản đánh bắt. 

Có lẽ không chờ đến những cảnh báo của các nhà khoa học, từ lâu cuộc sống của 
những người dân ven biển Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất thải nhựa. Chị 
Nguyễn Thị Phương, người sống trong một vạn chài hẻo lánh ở Thanh Hóa, đã chứng 
kiến ngôi làng của mình dần dần trở thành một bãi rác thải trong nhiều năm. 

Trong khu rừng đước gần đó - nơi những người cùng làng vẫn thường lội bắt tôm sò 
- những túi nhựa trôi dạt theo thủy triều và bị mắc kẹt chằng chịt trên cây, còn trên gần 
1km bờ biển ven làng ngập giày dép, vỏ bánh, ống nhựa, chai nước, lưới đánh cá rách, 
quần áo cũ… “Chúng tôi ngày càng khó đánh bắt được tôm và cá hơn”, anh Vũ Quốc 
Việt - một ngư dân trong làng, từng nói với phóng viên AFP như vậy. Mỗi khi kéo lưới, 
anh thường xuyên thấy các loại chai nhựa, ống nước trong lưới còn số lượng cá giảm đi 
đáng kể. 

Cùng với ảnh hưởng đến sinh kế hàng ngày, rác thải nhựa còn khiến người dân ở 
đây thấy ngộp thở. Chị Phương than thở về nỗi khổ hàng ngày phải sống giữa bầu không 
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khí ngột ngạt, quyện mùi rác thải đang phân hủy và mùi cá biển, “thật không còn chịu 
nổi nữa, mọi người đều vất rác tại đây… Giờ đây môi trường xung quanh quá ô nhiễm 
và không an toàn với bọn trẻ nữa”. 

Không chỉ con người mà còn đời sống của các sinh vật biển khác cũng bị đe dọa. 
Không hiếm lần những người dân chài bắt được những con chim có dạ dày đầy túi nhựa, 
rùa biển bị vướng trong các mảnh lưới đánh cá bỏ đi… 

Những rủi ro chưa lường trước 
Những nguy hiểm mà người ta có thể chứng kiến như vậy chỉ là vấn đề nhỏ bởi “sự 

tác động của các hạt nhựa có kích thước rất nhỏ mà mắt thường chúng ta không thể thấy 
được thậm chí còn khủng khiếp hơn, trong khi khoa học mới chỉ bắt đầu khám phá về 
vấn đề này”, Michael Gross - một nhà báo khoa học Anh, cho biết. 

Giáo sư Phạm Hùng Việt (Đại học Quốc gia Hà Nội) đồng tình với nhận định này. 
Theo công trình nghiên cứu mà ông tham gia cùng các nhà khoa học trường Đại học 
Liên hợp quốc (Nhật Bản) và nhiều nhà khoa học Đông Nam Á khác từ năm 2009, “Vận 
chuyển và giải phóng các chất từ nhựa ra môi trường và đời sống tự nhiên” (Transport 
and release of chemicals from plastics to the environment and to wildlife), thì những loại 
vi nhựa tìm thấy trong biển chứa rất nhiều chất gây ô nhiễm hữu cơ, bao gồm PCB, 
PBDE, hợp chất thơm đa vòng hydrocarbon, hydrocarbon từ dầu mỏ, thuốc trừ sâu… 

Thông thường, nhựa là chất trơ sinh hóa nên không tương tác với hệ nội tiết và 
cũng không thể xâm nhập qua màng tế bào do kích thước lớn. Tuy nhiên, với kích thước 
nhỏ hơn thì chúng có thể xâm nhập vào các tế bào, tương tác với các phân tử sinh học và 
do đó có thể ảnh hưởng đến hệ nội tiết. “Chúng tôi đã tìm được bằng chứng về việc các 
hạt vi nhựa này có thể hấp thụ và tích tụ các hợp chất POPs (hợp chất hữu cơ khó phân 
hủy) từ môi trường biển cũng như bằng chứng về việc chúng xâm nhập vào cơ thể các 
sinh vật biển thông qua các con đường dinh dưỡng khác nhau”, ông cho biết thêm về kết 
quả công trình nghiên cứu này. 

Nhựa trôi nổi trên các đại dương thường có thành phần rất phức tạp do chứa rất 
nhiều chất hóa học, kim loại, hợp chất… được đưa thêm vào trong quá trình sản xuất để 
tạo thêm nhiều tính năng cho các sản phẩm công nghiệp, ví dụ như germanium được 
dùng để những cái chai nhựa PET (chai nhựa có thành phần nhiệt nhựa dẻo polymer) có 
màu sắc trong hơn hay bromium để tạo ra nhựa cứng - thành phần trong các chi tiết thiết 
bị điện tử và đã bị Mỹ, châu Âu cấm sử dụng sau khi có một số nghiên cứu chỉ ra là có 
liên quan đến nhiều vấn đề về sức khỏe. 

Tuy nhiên, ảnh hưởng đến sức khỏe của việc ăn các thực phẩm có nguyên liệu bị 
nhiễm vi nhựa vẫn còn chưa rõ ràng. Dù đã phát hiện vi nhựa có trong các mẫu mô của 
bộ lọc thức ăn loài vẹm, thịt cá nhưng các nhà nghiên cứu vẫn cần thực hiện thêm nhiều 
nghiên cứu nữa để xác định là “liệu mức độ nguy hiểm của nó với sức khỏe của con 
người là gì”, Jerker Tamelander - người điều hành chương trình bảo vệ rạn san hô thuộc 
Chương trình môi trường Liên hợp quốc tại Bangkok, nhận xét với báo Nikkei Asia 
Review. 

Không có công thức đúng trong mọi trường hợp 
Mặc dù bắt đầu nhận thấy những tác hại của nhựa nhưng người ta vẫn buộc phải 

chấp nhận sự tồn tại của nó trong cuộc sống hàng ngày, thông qua việc sử dụng những 
dụng cụ y tế, đồ dùng sinh hoạt… Mặt khác, dù nỗ lực đi tìm một loại vật liệu mới có 
thể thay thế nhựa thì những sản phẩm nghiên cứu mới của các nhà khoa học vẫn chưa 
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thể “đánh bại” thứ nguyên liệu hội tụ nhiều ưu điểm về độ bền, độ dẻo, độ linh hoạt và cả 
giá cả này. 

Do đó, vấn đề hiện tại sẽ là tăng cường việc kiểm soát và thực hiện các biện pháp 
giảm thiểu chất thải nhựa ở các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia thuộc top đầu về phát 
thải nhựa đại dương như Việt Nam. 

Theo tổ chức Ocean Conservancy, việc áp dụng các biện pháp kiểm soát và giảm 
thiểu chất thải nhựa này không dễ bởi nó phụ thuộc vào trình độ tổ chức của mỗi quốc gia 
và các giải pháp thường đòi hỏi chi phí cao. 

Dự kiến, mỗi quốc gia trong nhóm 5 (Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Việt Nam 
và Thái Lan) sẽ phải mất tới 5 tỷ USD mỗi năm để có thể cắt giảm khoảng 45% tổng số 
chất thải nhựa trong vòng 10 năm tới. Ocean Conservancy đã đưa ra một số giải pháp mà 
theo họ là hữu ích và có thể thực hiện ngay: Phân loại rác thải đầu nguồn để tái chế; mở 
rộng quy mô thu gom rác thải; quản lý các điểm thu gom và vận chuyển rác thải; chuyển 
đổi rác thải thành năng lượng… 

Tuy nhiên, Ocean Conservancy cũng nhận thấy việc áp dụng các giải pháp này hiệu 
quả đến đâu còn phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng và nhận thức của từng quốc gia, không 
hề có một công thức tiếp cận đúng cho mọi trường hợp (one size fits all). 

Điều này dường như đúng với trường hợp của Việt Nam. Những giải pháp tuy tưởng 
chừng đơn giản và không có gì mới nhưng lại ẩn chứa nhiều vấn đề phức tạp, ví dụ việc 
xử lý rác thải, phân loại rác thải đầu nguồn… đã được áp dụng trong nhiều năm qua 
nhưng tiến triển hết sức chậm chạp. 

 

                                                                                                 Anh Vũ 
                                                                             (khoahocphattrien.vn - Ngày 07/2/2018)    

 
 

 
 

 
 

  

CẦN THỰC HIỆN NHIỀU GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ,  

LÂU DÀI ĐỂ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRẮNG TẠI VIỆT NAM 
 

 “Ô nhiễm trắng” - cụm từ các nhà khoa học dùng để gọi về loại ô nhiễm do túi ni 
lông gây ra cho môi trường. Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng “ô 
nhiễm trắng” nghiêm trọng và để giải quyết thực trạng này, cần nhiều giải pháp đồng bộ, 
lâu dài. 

Các nhà khoa học, nhà quản lý đã cùng thảo luận tại Hội thảo khoa học về kiểm 
soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy do Bộ Tài nguyên và Môi 
trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức ngày 4/6/2018. Đây là 
hoạt động nằm trong khuôn khổ các chương trình hưởng ứng chủ đề Ngày Môi trường 
thế giới 5/6 - “Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông”. 

Nhiều hệ lụy cho môi trường từ thói quen sử dụng túi nilông 
Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi hộ gia đình Việt Nam thường sử dụng 5 - 7 túi 

nilông/ngày. Như vậy, trung bình mỗi ngày có hàng triệu túi nilông được sử dụng và 
thải ra môi trường. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt chưa đạt yêu cầu so với mục 
tiêu đề ra. Tại khu vực nội thành của các đô thị trung bình đạt khoảng 85% và khu vực 

GIẢI PHÁP NÀO XỬ LÝ RÁC THẢI NHỰA? 
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nông thôn là 55%. Chỉ riêng 2 thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, trung 
bình 1 ngày thải ra từ 4.000 - 5.000 tấn rác và rác thải nilông chiếm 7 - 8%. 

 Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, tác hại nguy hiểm nhất của túi nilông 
tới môi trường chính là tính chất khó phân hủy trong điều kiện tự nhiên. Chiếc túi nilông 
nhỏ nhưng lại có quá trình phân hủy kéo dài từ 500 - 1.000 năm nếu không bị tác động 
bởi ánh nắng mặt trời. Đây chính là gánh nặng của môi trường dẫn đến thảm họa “ô 
nhiễm trắng”. 

Vấn đề quản lý chất thải từ túi nilông gặp nhiều khó khăn do nhận thức của người 
dân trong thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đặc biệt là chất 
thải nhựa và túi nilông còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, túi nilông thân thiện với môi 
trường có giá thành cao nên người dân vẫn sử dụng túi nilông truyền thống. 

Bên cạnh đó, chất thải rắn sinh hoạt được giao từng phân đoạn quản lý cho các bộ, 
ngành, địa phương cùng tham gia quản lý nên còn sự bất cập, chưa thống nhất và đồng 
bộ từ Trung ương tới địa phương. Cơ chế thúc đẩy xã hội hóa trong công tác thu gom, 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt cũng thiếu và chưa thu hút được các nguồn lực đầu tư; hoạt 
động thu gom, vận chuyển, xử lý tại khu vực nông thôn mang tính chất cộng đồng, chưa 
thúc đẩy được tính chuyên nghiệp của các tổ dịch vụ, hợp tác xã và công ty dịch vụ môi 
trường. 

Mặt khác, việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn cũng 
còn gặp nhiều khó khăn. Tại một số địa phương, đặc biệt là các đô thị lớn đã có dự án 
đầu tư về xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, việc triển 
khai các dự án này còn chậm, thủ tục phức tạp và kéo dài, việc tính toán cơ chế thu hồi 
vốn đối với các dự án này cũng rất khó khăn. 

 Cần có giải pháp đồng bộ và lâu dài 
Trao đổi tại Hội thảo khoa học về kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi 

nilông khó phân hủy, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hồng, Phân viện Khoa học Khí tượng thủy 
văn và Biến đổi khí hậu cho rằng, cần áp dụng đồng bộ và lâu dài các giải pháp quản lý, 
giải pháp kinh tế, giải pháp khuyến khích và tuyên truyền cả ngắn hạn và dài hạn. Cụ 
thể: Không phát không túi nilông tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn các 
thành phố, người tiêu dùng muốn mua phải trả giá cao; hạn chế sản xuất, mua bán và 
phân phối túi nilông tại các địa phương; tính phí thu gom và tái chế túi nilông cho người 
sản xuất, không được chuyển phí sang người tiêu dùng thông qua giá thành sản phẩm. 

 Đồng tình với quan điểm này, bà Dương Thị Phương Anh, Viện Chiến lược, 
Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc thu 
thuế bảo vệ môi trường đối với túi nilông cũng đã cải thiện được ý thức của nhà sản xuất 
trong việc hạn chế sử dụng nguyên liệu khó phân hủy để sản xuất túi nilông. Mặc dù túi 
nilông thân thiện với môi trường được miễn thuế bảo vệ môi trường nhưng do nhiều hộ 
gia đình quy mô nhỏ sản xuất túi nilông khó phân hủy và không phải nộp thuế theo thực 
tế sản xuất nên đã kéo giá thành túi nilông thông thường thấp hơn. Như vậy, túi nilông 
thân thiện với môi trường không có khả năng cạnh tranh với túi nilông thông thường, 
dẫn đến chính sách hỗ trợ của Nhà nước kém hiệu quả. 

Thực tế, ngoài chính sách và hỗ trợ của Nhà nước, để giảm thiểu “ô nhiễm trắng” 
phụ thuộc rất lớn vào ý thức của người dân. Tại một số địa phương, việc giảm thiểu sử 
dụng túi nilông đã mang lại hiệu quả nhờ những mô hình, phong trào cụ thể. Ví dụ, từ 
năm 2009, lãnh đạo thành phố Hội An và người dân trên đảo Cù Lao Chàm đã bắt đầu 
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thực hiện Chương trình “Nói không với túi nilông”. Mỗi hộ dân được phát 2 giỏ nhựa, 
hướng đến thói quen sử dụng “túi sinh thái”. Các chương trình truyền thông cũng được 
tổ chức với những câu slogan độc đáo như: “Xách giỏ đi chợ, phong cách của người nội 
trợ”; “Không túi nilông, bảo vệ môi tường” được treo trên đường làng, ở cầu cảng đón 
khách du lịch… Chương trình đã đạt được hiệu quả tích cực nhờ sự triển khai đồng bộ 
của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và sự chung tay của các doanh 
nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Hiện tại, các chính sách để giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn, trong đó có túi nilông 
đang dần được hoàn thiện. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 491/QĐ-
TTg ngày 7/5/2018 phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất 
thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó yêu cầu mục tiêu cụ thể đối với 
chất thải rắn sinh hoạt đô thị. Cụ thể: Tất cả các đô thị loại đặc biệt và loại I có công 
trình tái chế chất thải rắn phù hợp với việc phân loại tại hộ gia đình; 85% các đô thị còn 
lại có công trình tái chế chất thải rắn phù hợp với việc phân loại tại hộ gia đình, tăng khả 
năng tái chế, tái sử dụng, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng; sử dụng 100% túi thân thiện 
với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị, thay thế cho túi nilông khó phân 
hủy. 

 

                                                                                                           Quỳnh Như 
                                                                                                            (tapchimoitruong.vn) 
 

 
    

GIẢI PHÁP NÀO XỬ LÝ RÁC THẢI NHỰA? 
 

Ngày 12/10, tại trụ sở Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn 
Nhân đã chủ trì Hội thảo chuyên đề về 
xử lý rác thải nhựa. Tham dự có đại 
diện các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, 
tổ chức trong và ngoài nước... 

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Võ 
Tuấn Nhân nhấn mạnh, giảm thiểu chất 
thải nilon đã trở thành vấn đề cấp bách và 
trước hết là với sản phẩm nhựa, túi nilon 
khó phân hủy. Vấn đề này đã được Đảng 
và Chính phủ chỉ đạo, Thủ tướng cũng đã 
có thông điệp và cam kết với cộng đồng 
quốc tế chống lại ô nhiễm chất thải nhựa 
và túi nilon. Để thể hiện quyết tâm này, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát 
động phong trào nói không với rác thải 
nhựa và tổ chức hội thảo chuyên đề quản 
lý chất thải nhựa và túi nilon. 

 Tại hội thảo các đại biểu đều khẳng 
định, chúng ta có những kế hoạch nhất 

định trong thực hiện chủ trương nhằm 
ngăn ngừa giảm thải chất thải nhựa và túi 
nilon vào môi trường tự nhiên, đã kiểm 
soát ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa 
trong sinh hoạt. Tuy nhiên vấn đề ô nhiễm 
môi trường do chất thải nhựa và túi nilon 
vẫn còn rất phức tạp. Việc loại bỏ chất 
thải nhựa và túi nilon là không dễ dàng 
bởi chưa tìm ra được sản phẩm rẻ hơn, 
tiện dụng hơn để thay thế; những sản 
phẩm đó vẫn được sử dụng do nhận thức 
của chúng ta từ những nhà sản xuất và 
người tiêu dùng về chất thải nhựa và túi 
nilon còn nhiều bất cập, về thói quen sử 
dụng chất thải nhựa và túi nilon khó phân 
hủy của cộng đồng dân cư còn khá phổ 
biến. Ngoài ra, cơ chế chính sách, công 
nghệ tái chế và sử dụng xử lý chất thải 
nhựa còn nhiều bất cập… 

Hoàn thiện và triển khai có hiệu 
quả các văn bản luật 
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Theo ông Nguyễn Thượng Hiền  - 
Vụ trưởng Vụ Quản lý chất thải (Tổng cục 
Môi trường), nếu trung bình khoảng 10% 
số lượng chất thải nhựa và túi nilon không 
được tái sử dụng mà thải bỏ hoàn toàn, 
lượng chất thải nhựa và túi nilon thải bỏ ở 
Việt Nam xấp xỉ khoảng 2.500.000 
tấn/năm. Chỉ số tiêu thụ nhựa trên đầu 
người tại Việt Nam tăng nhanh nếu như 
năm 1990 là 3,8kg/năm/người thì đến năm 
2015 là 41kg/năm/người. Hiện cả nước có 
khoảng 2.000 doanh nghiệp nhựa, trong 
đó 450 doanh nghiệp sản xuất bao bì. 

Lượng rác thải nhựa ngày một tăng, 
trong khi đó, việc xử lý vẫn còn nhiều hạn 
chế. Vì vậy, để xử lý rác thải nhựa ông đề 
xuất các cơ quan quản lý cần triển khai có 
hiệu quả Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 
07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ. Theo đó tất cả các đô thị loại 
đặc biệt và loại I có công trình tái chế chất 
thải rắn phù hợp với việc phân loại tại hộ 
gia đình; 85% các đô thị còn lại có công 
trình tái chế chất thải rắn phù hợp với việc 
phân loại tại hộ gia đình; tăng cường khả 
năng tái chế, tái sử dụng, xử lý kết hợp 
thu hồi năng lượng; sử dụng 100% túi 
nilon thân thiện với môi trường tại các 
trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ 
cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi 
nilon khó phân hủy. 

Ngoài ra, cần sửa đổi Quyết định 
73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về danh mục phế liệu được phép nhập 
khẩu theo hướng chỉ cho phép nhập các 
loại nhựa có giá trị tái chế cao. Hướng dẫn 
các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá 
nhân thực hiện nghiêm túc Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của 
Chính phủ về quản lý chất thải và phế 
liệu, trong đó có yêu cầu phân loại chất 
thải nhựa tái chế trong chất thải rắn sinh 
hoạt và chất thải rắn công nghiệp; chất 
thải phải được quản lý từ khâu phát sinh 
đến thu gom, vận chuyển và xử lý. Tiếp 

tục thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án 
tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường 
do túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt 
đến năm 2020, trong đó xác định các 
nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ về 
kinh tế, xã hội cũng như xử lý ô nhiễm 
môi trường với mục tiêu “Năm 2020 giảm 
65% khối lượng túi nilon khó phân hủy sử 
dụng tại các siêu thị, trung tâm thương 
mại so với năm 2010”. 

Xây dựng chính sách, chiến lược, 
quy hoạch phù hợp để đưa các cơ sở tái 
chế nhựa phân tán nhỏ lẻ với công nghệ 
đơn giản hiện nay vào các khu công 
nghiệp tập trung, nâng cấp công nghệ xử 
lý, tái chế phù hợp; thành lập các khu 
công nghiệp tái chế nhựa tập trung; hạn 
chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu, 
sản xuất và cung cấp các loại túi nilon khó 
phân hủy kể từ năm 2026 tại các trung 
tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục 
đích sinh hoạt; thúc đẩy hơn nữa việc thu 
thuế bảo vệ môi trường đối với các loại túi 
nilon khó phân hủy… 

Công nghệ xử lý nào phù hợp? 
Bên cạnh những giải pháp nêu trên 

ông Hiền cũng đặc biệt nhấn mạnh tới 
việc khuyến khích áp dụng các công nghệ 
mới trong xử lý, tái chế chất thải nhựa. 
Đồng quan điểm này các đại biểu cho 
rằng, hiện nay việc xử lý chất thải nhựa và 
túi nilon phát sinh từ các hộ gia đình, chợ, 
khu vực công cộng chủ yếu được xử lý 
cùng với chất thải rắn sinh hoạt được thu 
gom rồi đem chôn lấp, đốt. Chỉ một số ít 
được tái chế nhưng việc tái chế cũng tiềm 
ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Vì vậy, 
các cơ quan chức năng cần phải nghiên 
cứu tìm kiếm công nghệ phù hợp với Việt 
Nam. 

Về vấn đề này ông Nguyễn Thành 
Tài, Giám đốc Công ty New Technology 
Limited cho rằng, hiện tại Việt Nam cần 
áp dụng công nghệ xử lý rác thải không 
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gây ô nhiễm môi trường. Xu hướng thế 
giới đang lựa chọn công nghệ đốt phát 
điện và nhiệt phân. Đây là 2 giải pháp tối 
ưu để thu hồi được những giá trị từ rác 
thải và giảm ô nhiễm môi trường hiệu 
quả, mang lại nhiều giá trị và lợi ích lâu 
dài cho sự phát triển của các khu công 
nghiệp và đô thị tại Việt Nam. 

Các tổ chức môi trường trên thế giới 
đánh giá công nghệ nhiệt phân thuộc 
nhóm công nghệ nhiệt - hóa, là một trong 
những giải pháp công nghệ tốt nhất hiện 
tại và khuyến cáo sử dụng thay thế cho 
các phương pháp xử lý khác. Ứng dụng 
công nghệ nhiệt phân tái chế rác nhựa vừa 
giải quyết bài toán môi trường vừa giải 
quyết bài toán “năng lượng tái tạo” khi 
cung cấp cho xã hội những sản phẩm 
“năng lượng xanh” như dầu và than nhiên 
liệu. 

 Công nghệ nhiệt phân đã được quan 
tâm tại Việt Nam khoảng 4 - 5 năm gần 
đây. Hiện đã có một số đề tài nghiên cứu 
của các cơ sở khoa học như Viện Nghiên 
cứu cơ khí, Viện Dầu khí, Trung tâm Hóa 
dầu - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh, Doanh nghiệp Khoa học và Công 
nghệ công nghệ mới… Một số nhà máy 
trong lĩnh vực môi trường đã và đang triển 
khai ứng dụng như Công ty Môi trường 
xanh Hải Dương, Công ty Môi trường 
Bình Phước, Công ty Môi trường xanh 
Huê Phương… và bước đầu thu được 
những kết quả khả quan. 

Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến cho rằng 
công nghệ này vẫn chưa phải là tối ưu. 

Nâng cao nhận thức cộng đồng 
Một giải pháp nữa được nhiều đại 

biểu nhắc tới trong hội thảo là phải tập 
trung nâng cao ý thức của cộng đồng, thay 
đổi hành vi của người dân. Theo bà 
Nguyễn Thu Huệ - Giám đốc Trung tâm 
Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng 
đồng, rác thải nhựa hiện nay đang là nguy 
cơ đe dọa suy giảm các hệ sinh thái và 

ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 
Các cam kết và giải pháp hành động hiện 
nay cần tập trung nhiều hơn vào huy động 
sự tham gia của các bên liên quan như 
cộng đồng dân cư ven biển, khối doanh 
nghiệp. Bởi chỉ làm sạch biển là không 
đủ, phải có những giải pháp từ nguồn phát 
thải rác nhựa. 

Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và 
phát triển cộng đồng sẵn sàng là cầu nối 
nâng cao nhận thức của cộng đồng, nỗ lực 
đề xuất thêm nhiều sáng kiến, mô hình thí 
điểm nhằm xử lý ô nhiễm biển nói chung 
và rác thải nhựa nói riêng. “Hiện nay, rác 
thải nhựa trôi ra sông, ra biển chưa phải là 
đối tượng được tính đến trong các nỗ lực 
thu gom, phân loại. Chúng tôi đang tập 
trung tìm kiếm giải pháp để xử lý, như 
kêu gọi và tuyên truyền người dân đổ rác 
đúng nơi quy định, đặt các thùng rác 
quanh khu vực bờ biển; làm thế nào để 
kêu gọi các đơn vị công ích, doanh nghiệp 
tư nhân đưa loại rác thải này vào kế hoạch 
thu gom, phân loại tái sử dụng…” - bà 
Huệ nhấn mạnh 

Trước những ý kiến nêu trên, Thứ 
trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, rác thải 
nhựa chỉ được giải quyết khi chúng ta 
thực hiện đồng bộ 4 giải pháp. Đó là, phải  
sửa đổi các văn bản luật liên quan đến vấn 
đề rác thải nhựa.  Phải có được công nghệ 
xử lý rác thải nhựa phù hợp với điều kiện 
của Việt Nam. Có phương pháp kiểm 
soát, giám sát xã hội, đồng bộ các giải 
pháp bảo vệ môi trường. Đồng thời tuyên 
truyền cơ chế chính sách pháp luật, mô 
hình sử dụng công nghệ có hiệu quả cao, 
nâng cao nhận thức của cộng đồng về 
công tác bảo vệ môi trường và sử dụng 
chất thải nhựa, túi nilon một cách hợp lý, 
khuyến khích, các công ty sản xuất bao bì 
nghiên cứu, chế tạo những sản phẩm thay 
thế thân thiện với môi trường. 
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Hiện nay Bộ cũng chỉ đạo Tổng cục 
Môi trường tiến hành đẩy mạnh việc xử lý 
rác thải nhựa nói chung, Tổng cục Biển và 
Hải đảo Việt Nam, phối hợp với các tổ 
chức quốc tế xúc tiến các dự án hợp tác về 
xử lý chất thải biển và đại dương trong đó 
có kế hoạch quốc gia về rác thải nhựa. Tới 
đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ 

chức một hội thảo chuyên về công nghệ 
xử lý rác thải nhựa qua đó tìm kiếm mô 
hình phù hợp cho từng cấp tỉnh, cấp 
huyện. 

 

Mai Chi - Phương Linh 
(baotainguyenmoitruong.vn 

Ngày 14/3/2018)

 

 
 

CẦN ÁP DỤNG ĐỒNG BỘ VÀ LÂU DÀI NHIỀU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ  

NHẰM HẠN CHẾ SỬ DỤNG TÚI NILÔNG KHÓ PHÂN HỦY 
 

Việc lạm dụng túi nilông thông thường đang gây ra những lo ngại không nhỏ trong 
vấn đề bảo vệ môi trường. Nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang bắt đầu áp dụng triệt 
để các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng các loại túi nilông, chai, 
vỏ hộp bằng nhựa trong đời sống hàng ngày. Cửa hàng, siêu thị tại các nước phát triển 
chuyển từ sử dụng túi nilông thông thường sang loại túi đựng thân thiện với môi trường 
như túi vải, giấy… 

Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm sử dụng và thải bỏ khoảng hơn 30 tỷ túi nilông, 
tuy nhiên, chỉ có khoảng 17% số đó được thường xuyên tái sử dụng, số còn lại bị thải bỏ 
sau khi dùng xong một lần. Ðáng lo ngại, túi nilông phải trải qua một thời gian rất lâu 
mới có thể phân hủy hoặc không tự phân hủy được, tích tụ trong đất gây suy thoái môi 
trường đất. 

 Tình hình ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và những cảnh báo về hiểm họa lâu 
dài cho môi trường đã khiến nhiều người bắt đầu chú ý đến cách hạn chế sử dụng túi 
nilông. Bên cạnh đó, một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất thải nhựa và 
túi nilông đã được ban hành như: Quyết định số 582/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Ðề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilông 
khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020. Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 491/QÐ-TTg, ngày 7/5/2018 phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc 
gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có 
mục tiêu sử dụng 100% túi nilông thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương 
mại, siêu thị phục vụ mục đích sinh hoạt thay thế cho túi nilông khó phân hủy… 

Hiện nay, nhận thức của không ít người dân trong thu gom, phân loại, vận chuyển 
và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nhất là chất thải nhựa và túi nilông còn hạn chế. Trong 
khi đó, túi nilông thân thiện môi trường chưa có khả năng cạnh tranh với túi nilông 
thông thường, dẫn đến chính sách hỗ trợ của Nhà nước kém hiệu quả… Vì vậy, để từng 
bước giảm ô nhiễm môi trường do túi nilông gây ra, Việt Nam cần áp dụng đồng bộ và 
lâu dài nhiều giải pháp quản lý, từ các giải pháp mang tính pháp lý đến các giải pháp 
kinh tế, khuyến khích và tuyên truyền ngắn hạn, dài hạn. Có thể cấm phát không túi 
nilông tại siêu thị, trung tâm thương mại; hạn chế sản xuất, mua bán và phân phối túi 
nilông. Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục phối 
hợp triển khai các giải pháp định hướng, khuyến khích hoạt động sản xuất và tiêu thụ túi 
nilông thân thiện môi trường; hạn chế sản xuất và sử dụng túi nilông khó phân hủy trong 
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sinh hoạt. Đồng thời, cần tăng thuế bảo vệ môi trường đối với túi nilông khó phân hủy, 
tạo lập thị trường tiêu dùng cho các sản phẩm túi thân thiện môi trường; đẩy mạnh hoạt 
động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tái chế chất thải túi 
nilông khó phân hủy thành các sản phẩm thân thiện môi trường; từng bước tạo thói quen 
sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường trong đời sống sinh hoạt của người dân. 

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 5/6/2018 với chủ đề “Giải quyết ô 
nhiễm nhựa và nilong” cũng là dịp để Việt Nam và cộng đồng quốc tế tăng cường tuyên 
truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với tác hại của rác thải nhựa, túi 
nilông khó phân hủy; khuyến khích sử dụng các loại túi thân thiện với môi trường. 

 

                                                                                              Nguyệt Minh  
                                                                        (tapchimoitruong.vn - Ngày 6/6/2018) 

 

 
 

KIỂM SOÁT CHẤT THẢI NHỰA TRÊN BIỂN 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GIẢI PHÁP PHÙ HỢP CHO VIỆT NAM 

 

Chất thải nhựa biển là vấn đề mới, đang được quốc tế rất quan tâm. Hiện nay, đã 
có nhiều nghiên cứu đánh giá thực trạng phát sinh chất thải trên biển, trong đó có chất 
thải nhựa, cũng như đánh giá tác động của chất thải tới hệ sinh thái trên biển. Việc xác 
định các nguồn phát sinh cũng như khối lượng chất thải nhựa trong môi trường biển và 
ven biển, giúp cho việc kiểm soát hiệu quả chất thải nhựa biển nhằm ngăn ngừa các tác 
động nguy hại của chất thải nhựa biển tới đời sống thủy sinh. 

 Thực trạng chất thải nhựa trên biển 
 Theo định nghĩa của Liên hợp quốc, rác thải biển là vật liệu rắn được sản xuất 

hoặc xử lý, sau đó thải bỏ vào môi trường biển và ven biển. Trong đó, chất thải nhựa là 
một thành phần chủ yếu của rác thải biển, chiếm khoảng 50 - 80% lượng rác thải biển. 
Ước tính, hơn 80% chất thải nhựa có nguồn gốc từ đất liền, phần còn lại là nhựa được xả 
trực tiếp trên biển. 94% lượng nhựa đi vào môi trường biển, tập kết ở đáy đại dương với 
mật độ ước tính 70 kg/km² đáy biển, tương ứng khoảng 25,3 triệu tấn; chỉ 1% chất thải 
nhựa trên biển được tìm thấy nổi trên bề mặt, hoặc gần bề mặt biển, với mật độ trung 
bình 0,74kg/km², tương ứng khoảng 0,27 triệu tấn. Lượng rác ước tính trên các bãi biển 
toàn cầu lớn hơn 5 lần lượng rác nổi với mật độ rất cao 2.000kg/km² tương ứng 1,4 triệu 
tấn. 

Việc theo dõi lượng chất thải nhựa có trong môi trường, cùng với tốc độ chất thải 
nhựa đi vào môi trường sẽ giúp đánh giá thực trạng, hiệu quả của công tác kiểm soát 
chất thải nhựa. Khảo sát rác thải biển thường bao gồm 3 loại: Khảo sát rác thải trên bãi 
biển; khảo sát rác thải nổi và khảo sát rác thải đáy. Một số quốc gia và tổ chức quốc tế 
đã đưa ra quy trình chuẩn để khảo sát bãi biển như Chương trình rác thải biển của Cơ 
quan Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA), Chương trình Môi trường Liên 
hợp quốc (UNEP), Công ước bảo vệ môi trường biển vùng Đông Bắc Đại tây dương 
(OSPAR). 

Qua đó, có thể thấy, nhựa trở thành mối nguy lớn cho môi trường biển bởi số 
lượng lớn, đặc tính khó phân hủy trong môi trường biển và khả năng di chuyển xa. Nhựa 
gây hại nghiêm trọng cho các sinh vật biển khi chúng nuốt phải, hoặc bị mắc kẹt. Đồng 
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thời, chất thải nhựa biển còn tác động đến sức khỏe con người do ăn phải các loài sinh 
vật nhiễm nhựa trong cơ thể. Ngoài ra, khó xác định được những tác động về kinh tế do 
chất thải nhựa biển gây ra trong các hoạt động du lịch, khai thác, nuôi trồng thủy sản, 
giao thông vận tải trên biển và chi phí vệ sinh môi trường. 

Để kiểm soát chất thải nhựa, có rất nhiều biện pháp được áp dụng từ phòng ngừa, 
giảm thiểu phát sinh đến xử lý chất thải nhựa thông qua việc áp dụng các công cụ về luật 
pháp, kinh tế, kỹ thuật, giáo dục và truyền thông. 

Kiểm soát chất thải nhựa trên biển ở thế giới 
Cơ sở pháp lý quốc tế 
Để bảo vệ môi trường biển trước những tác động tiêu cực từ rác thải biển, đã có 

nhiều công ước, quy định quốc tế được ký kết giữa các quốc gia để làm căn cứ triển khai 
thực hiện. 

 Các hiệp ước môi trường đa phương là các thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc 
đối với các nước phê chuẩn, hoặc tham gia. Cụ thể, Công ước Liên hợp quốc về Luật 
Biển (UNCLOS) là công ước mang tính bao quát về chế độ pháp lý của biển cả và đại 
dương; Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu bè (MARPOL) quy định rất rõ 
về việc nghiêm cấm hành vi xả rác, kế hoạch quản lý và đổ thải trên biển của tàu lớn; 
Công ước London và Nghị định thư London được xây dựng nhằm ngăn ngừa ô nhiễm 
biển do nhận chìm chất thải và các chất khác trong đó có chất thải nhựa. 

Các tuyên bố, hướng dẫn quốc tế: Không có tính bắt buộc nhưng thường là gợi ý, 
làm cơ sở cho việc xây dựng luật pháp quốc gia và phản ánh những vấn đề đang nổi 
trong luật pháp quốc tế. Các tuyên bố, hướng dẫn liên quan đến rác thải biển như: Mục 
tiêu phát triển bền vững Liên hợp quốc có mục tiêu 14 “bảo tồn và sử dụng bền vững 
các đại dương, biển và tài nguyên biển” đưa ra các nội dung liên quan đến quản lý rác 
thải biển; Bộ quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm của Tổ chức Lương thực và Nông 
nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đưa ra vấn đề rác thải biển trong các điều khoản về cơ sở 
tiếp nhận ở cảng, tích trữ rác thải trên tàu và giảm thiểu tác động của ô nhiễm…; 
Chương trình Hành động toàn cầu về bảo vệ môi trường biển trước các hoạt động trên 
đất liền (GPA) là cơ chế liên chính phủ toàn cầu duy nhất trực tiếp nhấn mạnh sự kết nối 
giữa các hệ sinh thái đất liền, nước ngọt, ven biển và đại dương… 

 Các nguyên tắc, thông lệ quốc tế: Một số nguyên tắc liên quan đến rác thải biển 
như Phòng ngừa thiệt hại môi trường được Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) xem là nguyên 
tắc tiêu chuẩn trong các thông lệ quốc tế và đã xuất hiện trong Nguyên tắc 21 của Tuyên 
bố Stốckhôm 1972, Nguyên tắc 2 của Tuyên bố Rio 1992 và Điều 194 của Công ước 
UNCLOS. Theo nguyên tắc này, kiểm soát ô nhiễm và thiệt hại môi trường là trách 
nhiệm của mọi quốc gia; Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền thể hiện trong 
Nguyên tắc 16 của Tuyên bố Rio 1992 kêu gọi các quốc gia sử dụng cách tiếp cận người 
gây ô nhiễm phải chịu chi phí do ô nhiễm môi trường. 

 Các biện pháp, công cụ kiểm soát chất thải nhựa trên biển 
Hiện nay, trên thế giới, có rất nhiều công cụ, biện pháp khác nhau đã được áp dụng 

để kiểm soát chất thải nhựa. Các công cụ, biện pháp có thể tác động vào nhiều giai đoạn 
khác nhau trong vòng đời của sản phẩm nhựa, từ trước khi sản xuất cho đến sau khi trở 
thành chất thải. Để phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa, có thể áp dụng các 
công cụ pháp luật, kinh tế, kỹ thuật, công cụ giáo dục và truyền thông. Để xử lý chất thải 
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nhựa có các biện pháp chôn lấp, đốt, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng/nhiên 
liệu. Một số giải pháp khác cũng đã được thực hiện tại một số quốc gia như thu mua lại 
rác thải nhựa từ ngư dân, hay cung cấp túi rác và lắp đặt nơi đổ rác cho tàu thuyền,… 

Trong các biện pháp về kiểm soát chất thải nhựa biển, việc sử dụng công cụ chính 
sách pháp luật là biện pháp quan trọng nhất để làm căn cứ thực hiện các biện pháp khác. 
Nhiều quốc gia có quy định kiểm soát hàng tiêu dùng ở mức độ bán lẻ, một số quốc gia 
đã tiến hành kiểm soát đối với các hàng hóa được phép sản xuất. Ví dụ, Bănglađét, 
Rwanda cấm sản xuất và bán túi polythene trong biên giới quốc gia; Botswana, Trung 
Quốc, Nam Phi, Kenya… không cấm hẳn nhưng quy định độ dày của túi nhựa. Một số 
quốc gia đã áp dụng biện pháp đánh thuế để giảm thiểu rác thải biển như Nam Phi, Israel 
áp thuế đối với túi nhựa; Bỉ đánh thuế đối với màng nhựa và dụng cụ ăn uống dùng một 
lần; Đan Mạch đánh thuế nhựa đối với túi và vật liệu đóng gói cũng như thuế đổ rác ở 
bãi rác hoặc đốt rác. Bên cạnh một số quy định về kiểm soát hàng hóa trong sản xuất và 
sử dụng, một số nước có chính sách theo hướng tiếp cận tổng thể để giải quyết vấn đề 
rác thải biển như Nhật Bản đã ban hành riêng một luật về rác thải biển “Luật Khuyến 
khích xử lý rác thải biển”, Hàn Quốc ban hành Luật Quản lý Môi trường biển, trong đó 
yêu cầu xây dựng kế hoạch tổng thể quản lý rác thải biển. 

 Nhiều biện pháp kỹ thuật cũng đã được sử dụng để kiểm soát chất thải nhựa biển 
như kỹ thuật đánh dấu thiết bị đánh bắt thủy sản nhằm giảm lượng dụng cụ đánh bắt bị 
thất lạc, thải bỏ (Ủy ban châu Âu đã có quy định EC 2005 về việc đánh dấu dụng cụ 
đánh bắt thủy sản và EC 2009 về thu hồi dụng cụ đánh bắt); kỹ thuật thu gom và loại bỏ 
rác ở sông và cảng (các rào chắn nổi, máy gắp cải tiến…); phát triển vật liệu sản xuất 
dụng cụ đánh cá có thể bị phân hủy do vi sinh vật trong nước biển (Hàn Quốc là nước đi 
đầu trong việc phát triển và áp dụng các kỹ thuật này trên vùng biển quốc gia). 

Đặc biệt, việc thay đổi nhận thức, hành vi của cộng đồng đối với chất thải nhựa 
biển có ý nghĩa quan trọng nhằm phòng ngừa, giảm thiểu chất thải nhựa phát sinh từ 
hoạt động sản xuất và tiêu dùng, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa thông 
qua các chương trình giáo dục và chiến dịch về chất thải trên biển. 

Một số kiến nghị về kiểm soát chất thải nhựa trên biển tại Việt Nam 
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường 

biển. Bên cạnh việc tham gia và thực hiện các cam kết, công ước quốc tế về biển và môi 
trường, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 
nói chung, bảo vệ môi trường biển nói riêng. Cụ thể, Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật 
Tài nguyên và Môi trường biển và hải đảo 2015 đã có những quy định về hoạt động 
kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường biển, trong đó có nội dung về chất thải. Hiện nay, 
việc quản lý chất thải (bao gồm chất thải nhựa) được quy định rõ tại Nghị định số 
38/2015-NĐ/CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015-
TT/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại... 

 Tuy nhiên, chất thải nhựa là loại chất thải chiếm lượng lớn trong tổng số lượng 
chất thải phát sinh, lại có những tác động nguy hại tới môi trường, đặc biệt khi chất thải 
nhựa đi vào môi trường biển. Trong khi đó, ở Việt Nam, hiện nay, chất thải nhựa vẫn 
chưa thực sự được quan tâm, quản lý một cách phù hợp. Thực trạng, những thiệt hại, tác 
hại gây ra của chất thải nhựa đối với kinh tế - xã hội - môi trường chưa được nghiên 
cứu, đánh giá đầy đủ, chưa có một văn bản nào quy định riêng cho loại chất thải đặc thù 
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này. Việc nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm về kiểm soát, quản lý chất thải nhựa trên biển 
ở nước ta còn rất thiếu. 

Trước thực trạng về kiểm soát chất thải nhựa biển còn nhiều khó khăn thách thức, 
trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về chất thải nhựa biển và kinh nghiệm quốc tế về kiểm 
soát chất thải nhựa biển, một số giải pháp kiểm soát chất thải nhựa biển được đề xuất 
phù hợp với tình hình hiện nay của Việt Nam: Hoàn thiện chính sách pháp luật, tổ chức 
bộ máy về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; đẩy mạnh áp dụng các công cụ kinh tế 
trong quản lý chất thải nhựa biển; tăng cường nghiên cứu, phát triển khoa học và công 
nghệ phục vụ quản lý, kiểm soát hiệu quả chất thải nhựa biển; đẩy mạnh hợp tác quốc tế 
về quản lý, kiểm soát chất thải nhựa biển; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về 
chất thải nhựa biển. 

 

                                                                             ThS. Dương Thị Phương Anh 
                                                                                     Nguyễn Liên Hương 
                                                                                         Trần Quý Trung 
                                                                       Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT 

                                                                               (tapchimoitruong.vn - Ngày 05/4/2018) 
 

 
 

CẦN KIỆN TOÀN CHÍNH SÁCH  

VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NHỰA TRÊN BIỂN 
 

Hội nghị Thượng đỉnh của Liên hiệp quốc về Phát triển bền vững (RIO+20) đã 
thông qua Tuyên bố chung “Tương lai chúng ta mong muốn” nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển do vấn đề chất thải nhựa trên biển (marine plastic 
waste) gây ra. Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững được Đại hội đồng 
Liên hiệp quốc thông qua ngày 25/9/2015 cũng đưa ra một kế hoạch hành động gồm 17 
mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và 169 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có những mục tiêu 
(11, 12 và 14) liên quan nhiều đến vấn đề rác thải nhựa trên biển. Việc xác định các 
nguồn phát sinh cũng như khối lượng chất thải nhựa trong môi trường biển và ven biển 
sẽ giúp cho việc quản lý chất thải, ngăn ngừa nguy hại tới đời sống thủy sinh. Tuy nhiên, 
ở Việt Nam, việc đánh giá thực trạng phát sinh, kiểm soát, quản lý chất thải nhựa trên 
biển còn chưa thực sự được quan tâm, trong khi đó chưa có những quy định cụ thể về 
quản lý chất thải nhựa biển. 

Nguồn gốc chất thải nhựa trên biển 
Việt Nam hiện chưa có nhiều nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm trong việc đánh giá 

thực trạng phát sinh, kiểm soát, quản lý chất thải nhựa trên biển, song cũng đã có một số 
ít dự án liên quan đến quản lý chất thải biển. Đơn cử, dự án do Cục Điều tra và Kiểm 
soát tài nguyên môi trường biển thực hiện đã có hoạt động đánh giá các nguồn gây ô 
nhiễm biển từ đất liền và các hoạt động trên biển cùng một số hoạt động kiểm soát, quản 
lý chất thải biển đối với các vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, Đà Nẵng - Quảng Nam 
và Bà Rịa Vũng Tàu - thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các nguồn gây ô nhiễm chính 
liên quan đến chất thải nhựa biển gồm có nguồn thải trên đất liền và nguồn thải trên 
biển. 
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Nguồn thải trên đất liền chủ yếu là nguồn thải gắn với các hoạt động đô thị hóa và 
công nghiệp hóa vùng ven biển. Cụ thể: Ở khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, nước thải 
từ các cơ sở sản xuất công nghiệp hầu hết không qua xử lý khiến nước trên nhiều đoạn 
sông đen đặc nước thải với chất thải rắn bốc mùi hôi thối. Nước thải sinh hoạt cũng 
không qua xử lý được đổ thẳng xuống các hồ, sông trên địa bàn làm gia tăng ô nhiễm 
môi trường nước. Trong khi đó, chất thải rắn sinh hoạt chưa được thu gom triệt để, việc 
xử lý chủ yếu là chôn lấp. Một số địa điểm chôn lấp rác của thành phố Hạ Long như Hà 
Lầm, Hà Khẩu luôn trong tình trạng quá tải. Ngoài ra, người dân sống bên bờ vịnh có 
thói quen đổ trực tiếp rác thải ra vịnh. Riêng ở khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam, mặc dù 
nước thải sinh hoạt của thành phố Đà Nẵng đã được thu gom, xử lý tập trung trước khi 
thải ra sông và biển, tuy nhiên, vẫn còn một số khu vực nước thải chưa được xử lý, một 
số vị trí cống đô thị riêng lẻ, nước thải được thải trực tiếp vào biển Đông và vịnh Đà 
Nẵng. Các khu kinh tế, cụm công nghiệp ven biển Đà Nẵng - Quảng Nam cũng có nhiều 
tác động đến chất lượng nước biển vùng ven bờ bởi vì lượng rác thải mang ra môi 
trường là rất lớn cũng như mức độ nguy hiểm của các chất thải. 

Ngoài các hoạt động đô thị hóa và công nghiệp thì các hoạt động giao thông và vận 
tải thủy nội địa, các cảng biển, cảng sông cũng đóng góp không nhỏ vào việc gia tăng 
lượng chất thải trên biển, đơn cử tại khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, việc hàng chục 
nghìn lượt tàu thuyền ra vào cảng và phương tiện thủy nội địa hoạt động đã thải ra sông, 
biển hàng nghìn tấn chất thải sinh hoạt mỗi năm. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường 
Hải Phòng, tổng lượng chất thải rắn phát sinh tại các cảng của thành phố hơn 4.200 
tấn/năm. Không chỉ hoạt động giao thông, quá trình tháo dỡ, nhận, xếp, bảo quản, vận 
chuyển, giao hàng hóa tại các bến cảng cũng tạo ra nhiều chất thải. Rác thải từ hàng hóa 
đổ vỡ, rơi vãi, vật liệu chèn lót, chằng buộc hàng cũng được đổ thẳng xuống biển sau 
khi kết thúc giao hàng. Trong khi đó, hầu hết các phương tiện thủy nội địa đều thiếu bộ 
phận thu gom chất thải, ý thức chấp hành quy định an toàn hàng hải và vệ sinh môi 
trường của các chủ phương tiện chưa cao nên thường gây ô nhiễm môi trường vùng 
nước biển ven bờ. 

Với hoạt động du lịch, tình trạng ô nhiễm tại các khu du lịch và nghỉ dưỡng ven 
biển ở nước ta hiện nay rất phổ biến. Nguyên nhân là do các cơ sở kinh doanh du lịch 
chưa có hệ thống xử lý nước thải; du khách vứt rác bừa bãi; những người bán hàng rong 
không thu gom rác, đồ ăn thừa do khách vứt bỏ; lượng chất thải từ các khách sạn, nhà 
hàng ven bờ, nhà hàng nổi tăng nhanh theo lượng du khách gia tăng trong khi hầu hết lại 
chưa được xử lý hoặc xử lý thủ công… Nhiều điểm du lịch không có thùng rác công 
cộng, hệ thống xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt yếu kém, vì vậy, ảnh hưởng rất lớn đến 
thẩm mỹ, cảnh quan tự nhiên, chất lượng các nguồn nước. 

Một trong những nhân tố “đóng góp” không nhỏ nữa là hoạt động nông nghiệp. 
Rác thải nông nghiệp nhiều và đa dạng, từ rác thải sinh hoạt đến chất thải từ thu hoạch 
cây trồng, phân gia súc, gia cầm, bao bì phân bón, thuốc trừ sâu… Một số phụ phẩm 
nông nghiệp và phân gia súc, gia cầm được xử lý bằng chôn lấp, ủ làm phân bón hoặc 
biogas. Rác thải nông nghiệp còn lại hầu hết chưa được thu gom, xử lý hoặc xử lý không 
đúng cách. Đặc biệt, rác thải là bao bì phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật thường bị vứt 
bỏ ngay ngoài đồng ruộng. Các loại rác này sẽ theo dòng nước mưa chảy vào các thủy 
vực, cửa sông ven bờ và đổ ra biển. 
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Cuối cùng, hoạt động nuôi trồng thủy sản và nguồn thải do sông cũng làm gia tăng 
lượng chất thải trên biển đáng kể. Hiện biển Cát Bà có tới 571 bè nuôi với hơn 10.000 ô 
lồng nuôi cá (cuối tháng 10/2008) và hầu hết rác thải sinh hoạt từ các hộ sống trên bè 
nuôi và các bè kinh doanh ăn uống đều thải xuống biển. Tại Quảng Ninh, các nhà bè 
trên biển (625 nhà bè trên vịnh Hạ Long) và dân cư các làng chài (khoảng 2.500 người) 
đã thải ra lượng lớn nước thải, rác thải… gây ô nhiễm nguồn nước. Ngoài ra, nguồn ô 
nhiễm do sông mang ra vùng biển ven bờ Quảng Ninh - Hải Phòng cũng rất lớn, đặc biệt 
có các loại rác thải khó phân hủy như túi nilông, cao su, chai nhựa… được rửa trôi từ 
các khu đô thị, khu công nghiệp, các vùng đất gieo trồng và lượng nước thải từ các 
nguồn trên lưu vực trực tiếp đổ vào sông. 

So với các nguồn thải chủ yếu từ đất liền thì nguồn thải trên biển (hoạt động vận 
tải trên biển, đánh bắt xa bờ; các sự cố, tai biến thiên nhiên, rác thải trôi nổi trên biển và 
các hoạt động khác) tuy đóng góp ít hơn, song cũng không hề nhỏ. Các phương tiện hoạt 
động vận tải trên biển đã tạo ra một lượng rác thải biển đáng kể, trong đó rác trên tàu 
bao gồm nhiều loại như các loại nhựa, thủy tinh, bao gói… Số lượng và tính chất của rác 
thải phụ thuộc nhiều vào kích cỡ và loại tàu. Những tàu đánh bắt xa bờ thường đi trên 
biển dài ngày nên phải sơ chế hải sản đánh bắt để bảo quản. Các chất hữu cơ sau khi sơ 
chế được thải trực tiếp xuống biển cùng với lượng rác và nước thải sinh hoạt trên các tàu 
cũng là một nguồn rác thải biển. 

Đối với các sự cố, tai biến thiên nhiên, rác thải trôi nổi trên biển và các hoạt động 
khác, do vị trí địa lý nên khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam có sự thay đổi thất thường về 
thời tiết, hàng năm có từ 6 - 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đi vào bờ biển của khu vực. 
Thiệt hại do bão gây ra là rất lớn về người và của, tác động lớn đến môi trường biển. 
Bão, lũ lụt có thể kéo theo các nguồn rác thải từ đất liền ra biển; làm hư hại cơ sở vật 
chất trên đất liền dẫn đến nguy cơ các chất nguy hại bị thất thoát cùng với các loại rác 
thải khác sẽ bị di chuyển ra vùng biển. 

Đáng chú ý là mặc dù có thể xác định được nguồn gốc chất thải nhựa biển như vậy, 
hiện nay chưa có đánh giá về tổng lượng chất thải nhựa đi vào biển mỗi năm cũng như 
tổng lượng chất thải nhựa hiện có ở trên biển. 

Thực trạng quản lý và giải pháp đề xuất 
Theo đánh giá hoạt động thu gom rác thải trôi nổi ở vùng biển Quảng Ninh - Hải 

Phòng, Đà Nẵng - Quảng Nam và Bà Rịa Vũng Tàu - thành phố Hồ Chí Minh trong 
khuôn khổ dự án thực hiện năm 2010 - 2013 của Cục Điều tra và Kiểm soát tài nguyên 
môi trường biển, khu vực ven bờ biển của các vùng này có rất nhiều loại chất thải trôi 
nổi trên biển từ chất thải đô thị, chất thải sinh hoạt, đến chất thải từ các hoạt động nông 
nghiệp, bệnh viện, chất thải từ những hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, từ giao 
thông vận tải trên biển, tảo độc, sinh vật từ các khu vực biển bị ô nhiễm phú dưỡng,… 
Trong các loại chất thải trên có nhiều loại khó phân hủy như túi nilông, cao su, nhựa,… 
trôi nổi trên biển gây ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, ảnh hưởng đến sức khỏe của 
con người và mỹ quan. 

Điều đáng lo ngại nhất là rác thải trôi nổi còn bắt gặp nhiều ở các cửa sông, khu 
neo đậu tàu thuyền, khu dân cư và khu phát triển du lịch. Tại một số khu du lịch bãi tắm 
gần các khu dân cư như Bãi Cháy, Trà Cổ, Đồ Sơn…, rác thải tích tụ nhiều gây ô nhiễm 
môi trường. Một trong những nguyên nhân là do ý thức kém của cả du khách và các hộ 
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kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, hầu như rác thải trôi nổi trên biển không được thu gom, 
kiểm soát. Tại Hạ Long, hiện mới chỉ có Ban Quản lý vịnh Hạ Long thực hiện dự án thu 
gom rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long trong thời gian hai năm với kinh phí rất hạn hẹp nên 
hiệu quả thu gom chưa cao. Trong khi đó, toàn tỉnh Quảng Ninh chỉ có 6 phường ở 
thành phố Hạ Long có hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt. Tỷ lệ thu gom chất 
thải rắn cũng rất thấp, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Chất thải rắn chủ yếu được xử lý 
bằng chôn lấp tại các bãi rác, có khả năng gây ô nhiễm môi trường lớn. 

Tại thành phố Đà Nẵng, công tác thu gom rác thải sinh hoạt khá tốt, việc di dời cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được thực hiện thành công. Một số điểm nóng 
đã cơ bản được giải quyết góp phần giảm thiểu ô nhiễm. Việc vận hành các trạm xử lý 
nước thải sinh hoạt đô thị góp phần ngăn ngừa cơ bản tình trạng xả nước thải đô thị ra 
các lưu vực sông, biển của thành phố. 

Với khu vực Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương đã triển 
khai nhiều giải pháp để kiểm soát ô nhiễm công nghiệp, trong đó tập trung vào việc xử 
lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp, di dời và xử lý các cơ sở sản xuất gây ô 
nhiễm môi trường. Bên cạnh việc xử lý chất thải rắn, trong đó có chất thải nhựa bằng 
phương pháp chôn lấp, đã có những cơ sở tái chế chất thải nhựa đặc biệt là túi nilông 
thải thành các vật liệu xây dựng, vật liệu composite. Về phương pháp này, Viện Vật liệu 
xây dựng (Bộ Xây dựng) cũng đã nghiên cứu và xây dựng thành công quy trình công 
nghệ xử lý tái chế rác thải nilông làm ván ép nhựa dùng để thay thế gỗ, sắt thép cho một 
số lĩnh vực đặc thù nhất định trong xây dựng. Loại ván ép này đã được Viện vệ sinh an 
toàn lao động (Bộ Y tế) kiểm nghiệm, cho kết quả an toàn với môi trường và con người. 
Thiết bị của dây chuyền xử lý tái chế rác thải nilông làm vật liệu xây dựng cũng khá đơn 
giản, gồm máy xé túi nilông, máy sấy rửa, máy sấy và máy nghiền nilông. Đặc biệt, 
công nghệ thiết bị này có thể được cung cấp từ các nguồn nhập khẩu hoặc do Việt Nam 
tự chế tạo. Việt Nam cũng đã xây dựng thành công công nghệ tái chế nhựa PET phế thải 
thành nhựa polyester không no để chế tạo vật liệu composite ứng dụng trong nhiều lĩnh 
vực như giao thông vận tải, xây dựng, thủy sản và bưu chính viễn thông. 

Ngoài các giải pháp về kỹ thuật, để quản lý, kiểm soát ô nhiễm chất thải nhựa trên 
biển, cần xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, xử lý tốt các 
loại nước thải, chất thải rắn, tăng cường tái chế chất thải nhựa giúp làm giảm lượng chất 
thải nhựa đi vào môi trường biển. Bên cạnh đó, cần từng bước xây dựng hệ thống các cơ 
quan quản lý, kiểm soát môi trường biển, đặc biệt là các lực lượng thực thi nhiệm vụ 
trên biển như ủy ban tìm kiếm cứu nạn, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, hải quân; thực 
thi các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát môi trường như đánh giá tác động môi 
trường, đánh giá môi trường chiến lược, tiêu chuẩn môi trường đối với hoạt động trên 
biển, ven biển; thực hiện quan trắc, giám sát, thanh tra đối với các hoạt động trên biển; 
thu gom, xử lý chất thải có nguồn gốc từ các hoạt động trên biển, ven biển; điều tra, 
đánh giá hiện trạng rác thải trôi nổi không rõ nguồn gốc trên biển. 

Về mặt chính sách pháp luật, cần hoàn thiện chính sách pháp luật, tổ chức bộ máy 
về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; kiện toàn hệ thống các cơ quan quản lý, kiểm 
soát môi trường biển, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các bên liên quan trong 
quản lý, kiểm soát môi trường biển nói chung, quản lý, kiểm soát rác thải biển nói riêng; 
hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường biển trong đó có quan trắc chất thải nhựa 
biển nhằm theo dõi xu hướng, diễn biến của chất thải nhựa trong các vùng biển và ven 
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biển; xây dựng cơ sở dữ liệu về lượng (số lượng và khối lượng), thành phần chất thải 
nhựa có trên biển và lượng, thành phần chất thải nhựa đi vào biển hàng năm, lượng thu 
gom và xử lý chất thải nhựa biển. Bên cạnh đó, cần áp dụng các công cụ kinh tế để điều 
chỉnh hành vi của nhà sản xuất và người tiêu dùng, qua đó cắt giảm tối đa lượng chất 
thải nhựa phát sinh, đồng thời tăng cường nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ 
phục vụ quản lý, kiểm soát hiệu quả chất thải nhựa biển; đa dạng hóa các hình thức 
tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chất thải nhựa biển. 

 

                                                                       Dương Thị Phương Anh 
                                            Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường 

                                                                          (thiennhien.net - Ngày 05/4/2018) 
 

 
 

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT RÁC THẢI NHỰA VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM 
 

Rác thải nhựa đại dương đã và đang trở thành hiểm họa mang tính toàn cầu. 
Không ngoại lệ, vùng ven biển Việt Nam cũng đang gia tăng ô nhiễm rác thải nhựa 
đại dương. Điều này dẫn đến những hệ lụy to lớn về kinh tế - xã hội, đòi hỏi phải có 
những giải pháp tăng cường kiểm soát rác thải nhựa đại dương vùng ven biển Việt 
Nam. 

Hệ lụy ô nhiễm rác thải nhựa đại dương 
Rác thải nhựa do có trọng lượng nhẹ nên khi ra biển và đại dương sẽ nhanh chóng 

phát tán trên toàn cầu từ châu lục này sang châu lục khác bởi sóng biển. Theo các nhà 
nghiên cứu, rác thải nhựa trong môi trường biển có tính phân hủy chậm nên đã tác động 
tiêu cực đến sinh vật biển. Hàng năm, có đến hàng triệu cá thể động vật biển khác nhau 
bị tiêu diệt. Rác thải nhựa còn đe dọa hơn 700 loài sinh vật biển rơi vào tình trạng tuyệt 
chủng. Rác thải nhựa có kích thước nhỏ dễ xâm nhập vào chuỗi thức ăn dưới biển và 
gây tổn hại đến sinh vật biển cũng như các hệ sinh thái biển. Các loại rác thải nhựa có 
kích thước lớn như lưới, ngư cụ trôi nổi trên biển còn gây hại nghiêm trọng cho các sinh 
vật biển khi chúng bị mắc kẹt. 

Mặt khác, rác thải nhựa không những gây tổn hại đến sinh vật biển và các hệ sinh 
thái biển mà còn gây tác hại đến đời sống con người. Việc sử dụng các sinh vật biển và 
các sản phẩm từ biển có chứa vi hạt nhựa (người ta còn tìm thấy các hạt vi nhựa ở cả 
trong muối ăn) làm thức ăn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Bên 
cạnh đó, rác thải nhựa đại dương cũng tác động trực tiếp tới các hoạt động kinh tế và các 
cộng đồng dân cư vùng ven biển. Nó làm gia tăng các tai nạn hàng hải, giảm năng suất 
đánh bắt thủy hải sản, ảnh hưởng xấu đến du lịch biển. 

Rác thải nhựa vùng ven biển Việt Nam 
Vùng ven biển Việt Nam (bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển) là nơi 

chuyển tiếp giữa lục địa và biển. Tại đây nguồn thải từ lục địa ra biển chiếm 60% - 70% 
ô nhiễm biển, trong đó có ô nhiễm rác thải nhựa. 

Vùng ven biển Việt Nam có 28/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, là nơi 
tập trung đến 50% dân số cả nước với khoảng 400 đô thị các loại. Do sự phát triển của 
khoa học và công nghệ, giá thành lại rẻ, nhựa ngày càng được sử dụng phổ biến trong 
sản xuất các trang thiết bị, đồ dùng, đồ gia dụng phục vụ đời sống. Ngay cả ở khu vực 
nông thôn vùng ven biển nước ta, nhựa cũng dần thay thế các chất liệu truyền thống như 



 
 

Ô nhiễm nhựa: Hiểm họa thức tỉnh nhân loại   

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 12/2018 28

gỗ, tre, nứa, mây, cói… trong cuộc sống hàng ngày của dân cư. Cùng với đó, tâm lý sử 
dụng đồ nhựa vài lần rồi bỏ đi cũng ngày càng tăng trong dân cư. Chính vì vậy, vùng 
ven biển là nơi phát sinh nguồn thải sinh hoạt rất lớn, trong đó có rác thải nhựa. 

Lãnh thổ ven biển Việt Nam là nơi hội tụ nhiều nguồn tài nguyên tự nhiên và nhân 
văn đa dạng, phong phú đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc 
biệt là du lịch biển. Vùng ven biển và hải đảo Việt Nam là nơi hội tụ của các di sản, khu 
dự trữ sinh quyển thế giới, các vườn quốc gia cùng 44 vũng vịnh và 125 bãi biển có khả 
năng khai thác phát triển du lịch. Thời gian gần đây, vùng ven biển nước ta đón hàng 
chục triệu khách du lịch mỗi năm. Lượng khách du lịch cũng tạo ra nguồn thải sinh hoạt 
lớn, trong đó có rác thải nhựa. 

Vùng ven biển Việt Nam còn có trên 300 địa điểm sản xuất công nghiệp là các khu 
kinh tế biển, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất ven biển cùng nhiều cơ 
sở công nghiệp rải rác, nhiều làng nghề ven biển. Các tỉnh ven biển cũng có sản lượng 
sản xuất nông nghiệp lớn. Những hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trồng 
trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản này đã phát thải lớn ra môi trường, trong đó có 
thải nhựa, thức ăn chăn nuôi, phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật. 

Ở Việt Nam có 2.345 con sông trên 10km, mỗi năm đổ ra biển khoảng 880km³ 

nước cùng với hàng trăm triệu tấn vật chất. Do đặc trưng hình thế phần đất liền Việt 
Nam hẹp chiều ngang (không có nơi nào cách biển trên 500km) nên vật chất từ sâu 
trong lục địa cũng nhanh chóng theo sông đổ ra biển, trong đó có rác thải nhựa được rửa 
trôi từ các khu đô thị, khu công nghiệp, khu nông nghiệp. Ngoài ra, vùng ven biển Việt 
Nam còn chịu các nguồn thải khác, trong đó có rác thải nhựa từ lục địa như các hoạt 
động giao thông vận tải, xây dựng kết cấu hạ tầng, cảng biển, chất thải y tế… 

Những hoạt động kinh tế - xã hội từ đất liền nói trên cộng với những hạn chế, yếu 
kém trong việc kiểm soát ô nhiễm từ nguồn thải lục địa đã phát thải nguồn thải rất lớn ra 
vùng ven biển Việt Nam, trong đó có rác thải nhựa. Theo ước tính của Jenna R. Jambeck 
và cộng sự, Việt Nam đứng thứ 4 trên thế giới về lượng rác thải nhựa phát thải ra biển 
với 0,28 đến 0,73 triệu tấn mỗi năm (tương đương 6% tổng lượng rác thải nhựa phát thải 
ra biển và đại dương của thế giới). 

Không những ô nhiễm rác thải nhựa từ nguồn lục địa, vùng ven biển Việt Nam còn 
chịu ô nhiễm rác thải nhựa từ các hoạt động trên biển. Việt Nam là nước nằm sát đường 
hàng hải quốc tế, nơi có mật độ tàu biển qua lại vào loại nhộn nhịp nhất thế giới cùng 
với điều kiện thuận lợi về phát triển kinh tế hàng hải, lượng tàu thuyền vận tải hoạt động 
trên vùng biển Việt Nam rất lớn. Cùng với đó, trên vùng biển nước ta có khoảng 
126.000 tàu cá với gần 1 triệu ngư dân, trong đó mỗi ngày có 10.000 tàu hoạt động trên 
biển với khoảng 80.000 lao động. Các hoạt động của tàu vận tải, tàu cá ở vùng biển Việt 
Nam cũng như các hoạt động sản xuất khác như khai thác dầu khí, lắp đặt đường ống 
dưới đáy biển, du lịch trên biển, các dịch vụ kinh tế trên biển… phát sinh lượng lớn rác 
thải xuống biển, trong đó có rác thải nhựa. 

Vùng biển Việt Nam nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình - khu 
vực gió mùa của Đông Nam châu Á. Khí hậu được chi phối bởi hai chế độ gió mùa 
chính là gió mùa Tây Nam (hướng gió thịnh hành Nam Tây Nam) và gió mùa Đông 
Bắc. Với khí hậu điển hình như vậy cộng với tính chất nhẹ về trọng lượng, rác thải nhựa 
không rõ nguồn gốc từ khắp nơi ở biển Đông, thậm chí ngoài khu vực biển Đông luôn 
có xu hướng dạt vào vùng ven biển Việt Nam. Điều này làm cho vùng ven biển nước ta 
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chịu áp lực rất lớn bởi nguy cơ cao ô nhiễm rác thải nhựa đại dương không rõ nguồn 
gốc. 

Giải pháp tăng cường kiểm soát rác thải nhựa vùng ven biển Việt Nam 
Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ môi trường biển và 

hải đảo nói riêng đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm trong tiến 
trình xây dựng và phát triển đất nước. Hệ thống các văn bản pháp luật về bảo vệ môi 
trường luôn được rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới. Hành lang 
pháp lý cho công tác bảo vệ môi trường trong quản lý vùng, lĩnh vực liên ngành và tại 
địa phương được chú trọng. Hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường 
được thành lập từ Trung ương đến địa phương. Tại các tổng công ty, tập đoàn kinh tế, 
ban quản lý khu công nghiệp cũng thành lập các phòng, ban hoặc có cán bộ chuyên 
trách về môi trường. Chi ngân sách Nhà nước cho hoạt động sự nghiệp môi trường từ 
năm 2006 đạt mức không dưới 1% tổng chi ngân sách; từng bước huy động và hình 
thành nguồn kinh phí từ đóng góp của nhân dân, sự hỗ trợ của quốc tế đối với công tác 
bảo vệ môi trường. 

Mặc dù công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam đã được chú trọng, quan tâm song 
môi trường biển ở nước ta đang có chiều hướng xấu đi. Đặc biệt là rác thải nhựa đại 
dương không những là vấn đề bức thiết ở Việt Nam mà còn là vấn đề mang tính chất 
toàn cầu. Để giảm thiểu và ngăn ngừa những tác động tiêu cực từ rác thải nhựa trên biển 
hiện nay, thế giới và Việt Nam đang có nhiều nỗ lực từ những nỗ lực mang tính pháp lý 
đến những hoạt động, dự án cụ thể. 

Do đó, trong thời gian tới cần tăng cường kiểm soát rác thải nhựa vùng ven 
biển Việt Nam thông qua các giải pháp đồng bộ sau: 

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách, pháp luật về bảo vệ môi 
trường nói chung, bảo vệ môi trường biển nói riêng. Từ đó, xây dựng những quy định và 
biện pháp mang tính đồng bộ về phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát ô nhiễm biển từ 
nguồn thải lục địa, trong đó có rác thải nhựa. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý 
tổng hợp vùng bờ; hoàn thiện bộ tiêu chuẩn môi trường quốc gia về biển; quy định về 
hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa thông qua việc đánh thuế cao những sản phẩm từ nhựa; 
quy định hạn chế nhựa sử dụng một lần và quy định về tái chế nhựa; khuyến khích sử 
dụng các vật liệu thay thế nhựa thân thiện với môi trường. Hoàn thiện các quy phạm 
pháp luật về thu gom, xử lý, quản lý chất thải rắn, trong đó có rác thải nhựa từ các hoạt 
động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, quản lý môi trường đô thị và sinh hoạt. 

Hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường cũng cần có cơ chế, chính sách 
khuyến khích cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân tham gia kiểm soát rác thải nhựa đại 
dương. 

Thứ hai, vận hành thông suốt thiết chế bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường là 
chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, việc kiểm 
soát rác thải nhựa đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp chính quyền, các 
ngành, các địa phương thì mới có hiệu quả. Chính vì vậy, cần phải xây dựng cơ chế phối 
hợp giữa các cấp chính quyền, các ngành, các địa phương trong kiểm soát rác thải nhựa 
đại dương. Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ vai trò chủ trì, phối hợp với các bộ/ngành, 
địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm soát rác thải 
nhựa đại dương ở cấp quốc gia; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương 
trình, kế hoạch kiểm soát rác thải nhựa đại dương cũng như giữ vai trò đầu mối hợp tác 
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quốc tế về kiểm soát rác thải nhựa đại dương. Các bộ/ngành, địa phương phối hợp với 
Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng các chương trình, kế hoạch kiểm soát rác thải 
nhựa đại dương trong phạm vi quản lý của mình. Đặc biệt, các cơ quan hữu quan cần tổ 
chức tiến hành kiểm kê định kỳ, kiểm soát thường xuyên đối với nguồn rác thải nhựa từ 
đất liền ra biển. 

Tăng cường năng lực tham mưu, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, 
kế hoạch kiểm soát rác thải nhựa đại dương; nâng cao năng lực nghiên cứu về các vấn 
đề của rác thải nhựa đại dương để có những giải pháp ứng phó phù hợp. 

Thứ ba, đầu tư nguồn lực thích đáng cho kiểm soát nguồn thải từ lục địa. Kiểm 
soát rác thải nhựa đại dương cũng đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Do đó, Nhà nước cần đầu tư 
nguồn lực thích đáng để tổ chức, triển khai các biện pháp kiểm soát rác thải nhựa đại 
dương. Cần đầu tư cơ sở vật chất, trang bị các thiết bị thu gom, xử lý và tái chế rác thải 
nhựa. Đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc, cơ sở dữ liệu về rác thải nhựa đại dương. 

Bên cạnh việc đầu tư nguồn lực từ ngân sách Nhà nước cũng cần phải tổ chức xã 
hội hóa các hoạt động kiểm soát rác thải nhựa đại dương. 

Thứ tư, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, các 
ngành, tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp về tác hại của rác thải nhựa đại 
dương. Từ đó, giúp thay đổi thói quen của người dân trong việc thải bỏ rác thải nhựa ra 
môi trường biển; thúc đẩy sự phối hợp của các cấp, các ngành trong hoàn thiện thể chế 
chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường biển, trong đó có kiểm soát rác thải nhựa đại 
dương; giúp chính quyền, người dân và doanh nghiệp tích cực thực hiện các giải pháp 
dài hạn để giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường biển như mở rộng hệ thống sản xuất 
có trách nhiệm, kiềm chế gia tăng nhựa sử dụng một lần, đưa nhựa về nơi tái chế… 

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong kiểm soát rác thải nhựa đại dương. Rác 
thải nhựa đại dương có tính chất phát tán xuyên biên giới nên kiểm soát chúng là trách 
nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Chính vì vậy, chúng ta cần tích cực hợp tác với các 
nước, các tổ chức quốc tế trong kiểm soát rác thải nhựa đại dương thông qua việc đề 
xuất các sáng kiến, triển khai các chương trình, dự án quốc tế, kêu gọi và tiếp nhận các 
nguồn tài trợ quốc tế về tài chính, khoa học và công nghệ… 

Ở quy mô quốc tế, Việt Nam cần tham gia, đề xuất các thiết chế cấp độ toàn cầu về 
kiểm soát rác thải nhựa đại dương. 

Đối với quy mô khu vực, trong 5 quốc gia đứng đầu thế giới về rác thải nhựa đại 
dương thì có 4 nước thuộc khu vực biển Đông Á (Trung Quốc, Inđônêxia, Philipin và 
Việt Nam) nên đây là vấn đề cấp bách đối với khu vực. Vì vậy, Việt Nam cần tích cực 
hợp tác, vận động các nước khu vực biển Đông Á cùng phối hợp với Tổ chức Đối tác 
quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA) sớm thiết lập một thiết chế khu vực về 
kiểm soát rác thải nhựa đại dương và triển khai các chương trình, dự án chung cho khu 
vực để kiểm soát rác thải đại dương tại các khu vực biển Đông Á. 

Ở bình diện quốc gia, cần thiết lập những cơ sở nghiên cứu về rác thải nhựa đại 
dương để sớm có những giải pháp cho vấn đề này. 

Như vậy, rác thải nhựa đại dương đang là một vấn đề cần quan tâm cả trên bình 
diện quốc tế và quốc gia. Đặc biệt, đối với vùng ven biển Việt Nam, rác thải nhựa đại 
dương có xu hướng gia tăng do các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở vùng bờ, các 
hoạt động trên biển và tình trạng phát tán xuyên biên giới của rác thải nhựa đại dương. 
Để giảm thiểu tác hại cũng như kiểm soát tốt rác thải nhựa vùng ven biển Việt Nam, cần 
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có hệ thống giải pháp đồng bộ cũng như sự nỗ lực vào cuộc của các cấp chính quyền, 
người dân và doanh nghiệp và sự hợp tác tích cực của cộng đồng quốc tế. 

 

                                                                                          TS. Tạ Đình Thi 
                                                                                           Tổng cục trưởng 
                                                                           Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 
                                                                                (vasi.gov.vn - Ngày 06/7/2018) 

 

 
 

NỖ LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI 
 

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nếu như trung bình mỗi 
ngày một người tiêu dùng sử dụng ít nhất một túi nilông, với dân số trên 80 triệu 
người, mỗi ngày Việt Nam phải tiêu thụ hơn 80 triệu túi nilông và con số này ngày 
càng tăng theo đà tăng dân số. 

Cùng với đó, số lượng rác thải nhựa cũng tăng lên không ngừng. Đây là một thách 
thức lớn cho môi trường vì phải mất một thời gian rất lâu, có thể lên tới hàng trăm năm, 
những rác thải nhựa này mới có thể phân hủy được. 

Những nỗ lực nghiên cứu mới 
Phương pháp chôn lấp chất thải nhựa, đốt chất thải nhựa trong các lò đốt chất thải 

để thu hồi nhiệt, tái chế chất thải nhựa thành các sản phẩm tiếp tục sử dụng… đang được 
áp dụng khá phổ biến, nhưng đã để lại nhiều tác động xấu tới môi trường. Thời gian qua 
có một số phương pháp mới xử lý nhựa thải như sử dụng enzym “ăn” nhựa, sâu ăn nhựa, 
tái chế chất thải nhựa thành dầu diezel theo phương pháp mới. 

Những nhà nghiên cứu từ Đại học Portsmouth của Vương quốc Anh và Phòng thí 
nghiệm năng lượng tái tạo quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, đã khám phá ra cấu trúc 
của một enzym tự nhiên được tìm thấy tại trung tâm tái chế chất thải vài năm trước đây 
ở Nhật Bản. Họ cho rằng enzym Ideonella sakaiensis 201-F6 có thể “ăn” polyethylene 
terephthalate (PET) - một chất dẻo được sử dụng trong hàng triệu tấn chai nhựa. Với 
mục đích nghiên cứu cấu trúc của enzym này, nhưng các nhà khoa học lại vô tình tạo ra 
một enzym tốt hơn, thậm chí có khả năng phá vỡ nhựa PET. Các nhà khoa học tại Đại 
học Portsmouth nói rằng phát hiện này có thể dẫn đến một giải pháp tái chế cho hàng 
triệu tấn chai nhựa làm từ PET, hiện đã và đang tồn tại hàng trăm năm trong môi trường. 

Về việc sử dụng enzym làm tác nhân phân hủy nhựa PE, PP… cũng đã có một số 
nước đang nghiên cứu, nhưng kết quả mới chỉ rút ngắn được thời gian phân hủy nhưng 
chưa tạo ra quá trình phân hủy hoàn toàn. 

Polyethylene - loại nhựa có sẵn nhiều nhất trên thế giới được sử dụng để làm tất cả 
mọi thứ từ phim nhựa, bao bì thực phẩm, chai nước đến cả túi đựng đồ. Ước tính có tới 
100 triệu tấn polyethylene được thải ra mỗi năm. Quá trình chiết, tách, thay đổi, sắp xếp 
lại cho phép nhóm nghiên cứu dần thay đổi cấu trúc polyethylene thành nhiên liệu lỏng, 
hoặc một loại sáp có thể sử dụng cho mục đích công nghiệp. Tuy vậy, nhược điểm là 
quá trình này phải mất 4 ngày để hoàn thành và các chất xúc tác được sử dụng rất đắt 
tiền. 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford phát hiện ra rằng, sâu bột - ấu trùng của 
bọ cánh cứng Tenebrio molitor có thể sống bằng cách ăn xốp cách nhiệt và một số loại 
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nhựa khác. Các nhà nghiên cứu nhận thấy sâu bột biến đổi nhựa thành CO2, sinh khối 
và chất thải có thể bị phân hủy bởi vi khuẩn. Chất thải này có vẻ an toàn khi sử dụng 
làm phân bón cho cây. Với bằng chứng thu được về khả năng ăn nhựa của sâu bột, các 
nhà khoa học dự định sẽ nghiên cứu xem liệu những vi sinh vật sống trong ruột sâu có 
thể phá vỡ cấu trúc của nhựa dùng để chế tạo linh kiện ôtô, vải dệt và vi hạt nhựa hay 
không. 

Nghiên cứu ở Việt Nam 
Giáo sư Tiến sỹ Đặng Kim Chi, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam 

cho biết: Ở Việt Nam, việc nghiên cứu cũng như sử dụng các sản phẩm nhựa biến tính 
có khả năng phân hủy đã được bắt đầu vào những năm 2000, nhưng các sản phẩm này 
chỉ có khả năng phân hủy một phần, do được chế tạo từ việc kết hợp các polyme (hợp 
chất cao phân tử) dùng làm bao bì truyền thống, hầu như không phân hủy với tinh bột và 
một số tác nhân phân hủy quang. Quá trình phân hủy các sản phẩm này sau thời gian sử 
dụng chỉ dừng ở mức độ đứt mạch hydrocacbon, sản phẩm phân hủy thành dạng mảnh 
vụn hoặc dưới dạng bột mịn. Xét về mặt hóa học thì chưa thể coi là phân hủy hoàn toàn 
đến CO2, nước và các phân tử sinh khối tự nhiên. 

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh) với định hướng sử dụng hỗn hợp tinh bột nhiệt dẻo, nhựa PVA có sự hiện 
diện của khoáng sét nontmorillonite phân tán ở kích thước nanomét, cùng một số phụ 
gia biến tính để làm ra sản phẩm bao bì có khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn và 
nhanh chóng, không gây ô nhiễm môi trường. PVA cũng là một trong số ít polyme có 
khả năng tự phân hủy sinh học thực sự trong môi trường đất tạo thành nước và CO². 
Song cả PVA và tinh bột đều là những polyme rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi 
trường xung quanh, bởi vậy sản phẩm có độ ổn định chưa cao. 

Phòng thí nghiệm Trọng điểm vật liệu polyme và compozit (Đại học Bách khoa Hà 
Nội) trong 15 năm trở lại đây cũng đã có các công trình nghiên cứu về chế tạo polymer 
tự phân hủy trên cơ sở tinh bột sắn và thu được một số kết quả khả quan, có khả năng 
ứng dụng trong chế tạo các blend cũng như compozit tự phân hủy; đã làm chủ được 
công nghệ chế tạo các thành phần chính của bao bì phân hủy là tinh bột nhiệt dẻo, blend 
một số loại nhựa phân hủy, chất tăng liên kết… Các lĩnh vực compound có thể được ứng 
dụng như túi phân hủy sinh học, cốc chén dùng một lần, màng bảo vệ cây trồng, bầu 
ươm cây, sản phẩm công nghệ cao có khả năng phân hủy như vỏ điện thoại, dụng cụ y 
tế… 

Hiện trên thị trường Việt Nam 100% túi nilông gắn mác tự phân hủy là được sản 
xuất theo công nghệ sử dụng tác nhân phân hủy quang. Sau thời gian phân hủy, các loại 
màng, túi này thường chỉ bị vỡ vụn thành các mảnh nhỏ nhờ phần tinh bột bị phân hủy 
hoặc do tác nhân phân hủy quang, phần còn lại vẫn là các polyme khó phân hủy như PE. 
Do vậy các mảnh vật liệu này tuy có kích thước rất nhỏ nhưng vẫn có tác động xấu tới 
môi trường đất cũng như không khí. 

Việt Nam trong tương lai gần cũng sẽ không thể nằm ngoài xu thế chung của thế 
giới là cấm sử dụng và tiêu thụ túi nilông có tác nhân phân hủy quang, chuyển sang sử 
dụng các loại túi nilông chế tạo từ nhựa có khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn. 

Cho tới thời điểm hiện tại, trong nước vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào về 
nhựa có khả năng phân hủy hoàn toàn trên cơ sở tinh bột, đồng thời căn cứ vào định 
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hướng phát triển khoa học công nghệ bền vững, giảm thiểu tối đa các hoạt động gây hại 
tới môi trường sống của nước ta cũng như toàn cầu. Mục tiêu đặt ra là cần tập trung 
nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu chất dẻo có khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn 
từ blend của polyme poly PBAT với một polyme thiên nhiên sẵn có trong nước là tinh 
bột sắn, ứng dụng trong chế tạo các sản phẩm bao bì dân dụng và phục vụ nông nghiệp. 

Quản lý tổng hợp chất thải 
Theo Giáo sư Tiến sỹ Đặng Kim Chi, nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường trước 

những tác động gây ô nhiễm của chất thải nhựa, cần thiết phải có các giải pháp quản lý 
tổng hợp từ chính sách, quy hoạch phát triển sản phẩm nhựa, giáo dục tuyên truyền giảm 
thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng và tái chế chất thải nhựa. Trong đó, các 
giải pháp công nghệ - kỹ thuật là rất cần thiết và cần được khuyến khích, đầu tư tạo điều 
kiện để có được các kết quả áp dụng vào thực tế. 

Có nhiều phương pháp giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa, chủ yếu tập trung giảm 
thiểu lượng rác thải nhựa thông qua thay thế các sản phẩm nhựa thành các loại sản phẩm 
phi nhựa thân thiện cải tiến, hay thay đổi quy trình sản xuất vật liệu nhựa tạo thành sản 
phẩm có tính chất tương tự như nhựa, nhưng lại dễ phân hủy trong môi trường và không 
gây ô nhiễm như rác thải nhựa hiện nay. 

Các nhà máy sản xuất sản phẩm cần sử dụng loại bao bì đóng gói sử dụng vật liệu 
nhựa sẽ thay thế bằng các bao bì thân thiện môi trường, sử dụng loại có khả năng phân 
hủy nhanh trong môi trường. Có thể dùng các túi đựng, bao bì dùng nhiều lần có nguồn 
gốc thực vật như gỗ, mây, tre, lá dong, lá chuối, bìa giấy bao gói..., thay thế các loại chai 
lọ, bình nhựa đựng chất lỏng, kể cả đựng nước uống bằng các chai thủy tinh, gốm sứ, có 
thể tái sử dụng nhiều lần. Một số siêu thị lớn ở Việt Nam đã khuyến khích sử dụng các 
bao bì túi vải, giấy thay thế bao bì nhựa. 

 

                                                                                                 Minh Nguyệt  
                                                                                  (baotintuc.vn - Ngày 04/6/2018) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CẢ NƯỚC CHUNG TAY GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM NHỰA VÀ NILON 
 

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với 
biến đổi khí hậu, đồng thời, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018 với chủ đề 
“Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, nhiều hoạt động vì môi trường đã diễn ra tại 
các địa phương. 

Ngày 5/6, tại Đắk Lắk đã diễn ra Lễ mít tinh phát động Tháng hành động vì môi 
trường và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 trên một số tuyến đường 
trung tâm của Thành phố Buôn Ma Thuột như Nguyễn Tất Thành, Ngô Gia Tự... 

Với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, tỉnh kêu gọi các cơ quan Nhà 
nước, tổ chức xã hội cần tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền sâu rộng trong 

CHUNG TAY  

“GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM NHỰA VÀ NILON” 
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cộng đồng xã hội về tác hại của nhựa và túi nilon; vận động cộng đồng xã hội hiểu, hạn 
chế sử dụng túi nilon hoặc thu gom, xử lý tái sử dụng nhựa và nilon để hạn chế thấp 
nhất việc xả thải ra môi trường. 

Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và các đơn vị hữu quan 
tăng cường triển khai các giải pháp quản lý các cơ sở sản xuất đồ nhựa và túi nilon; tổ 
chức kiểm tra thường xuyên các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ 
nhựa và túi nilon để phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm gây ảnh hưởng đến môi 
trường. 

Các tổ chức chính trị xã hội cùng các đơn vị, địa phương cùng hành động, cùng 
cam kết vì một môi trường trong lành, an toàn, bền vững; thường xuyên tổ chức các hoạt 
động thiết thực như: Ra quân làm vệ sinh môi trường, tổ chức các chương trình giáo dục 
truyền thông, chương trình Ngày chủ nhật không rác, Ngày hội tái chế, chiến dịch “Nói 
không với sản phẩm nhựa dùng một lần”; tham gia trồng và bảo vệ cây xanh… 

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây xanh tại tiểu hoa viên góc 
đường Tôn Đức Thắng giao với đường Ngô Gia Tự, phường Tân An, thành phố Buôn 
Ma Thuột. 

Cũng trong ngày 5/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức “Tuần lễ Đồng Nai 
xanh” nhằm kêu gọi người dân, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh 
thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường. “Tuần lễ Đồng Nai xanh” được tổ chức với 
nhiều hoạt động sôi nổi có quy mô lớn trên địa bàn các huyện, thị xã như: Hội thi “Thiết 
kế thời trang từ những vật liệu phế thải”, “Tìm hiểu về phân loại rác tại nguồn”, lễ ra 
quân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng và bàn giao 30 bể chứa bao bì 
thuốc bảo vệ thực vật… 

Theo ông Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, trong cuộc 
sống hàng ngày, không thể loại bỏ hoàn toàn nhựa, bao bì nilon nhưng có thể hạn chế và 
sử dụng hợp lý những vật dụng đó. Để khuyến khích các doanh nghiệp tích cực hoạt 
động sản xuất với mục tiêu bảo vệ môi trường phấn đấu xây dựng là thành phố công 
nghiệp sạch, tỉnh đã có nhiều chính sách ưu đãi, khen thưởng cho những doanh nghiệp 
xử lý tốt chất thải trong quá trình sản xuất không gây ô nhiễm môi trường. 

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường 
thế giới, lãnh đạo tỉnh Bình Phước kêu gọi người dân nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, 
giữ gìn vệ sinh chung, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn; đồng thời, các địa 
phương tăng cường trồng cây xanh để bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Ngay 
sau lễ phát động, hàng trăm người đã tham gia dọn vệ sinh, trồng cây xanh tại các công 
sở, trường học. 

Dịp này, giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, huyện Phú 
Riềng đã ra quân trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Thị xã Đồng Xoài cũng ra quân bảo 
vệ môi trường và phát động phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2018. Hơn 
100 cây sưa, dầu ra được trồng tại khuôn viên Ủy ban nhân dân phường Tân Đồng. Các 
xã, phường trên địa bàn thị xã đã đăng ký trồng 3.850 cây xanh phân tán các loại. 

Ngày 5/6, sau Lễ phát động, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày 
Môi trường thế giới, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Hòa Bình đã tham gia 
trồng cây xanh tại khuôn viên Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn. Hơn 500 cán bộ, công 
chức, viên chức, học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện Lạc Sơn 
tham gia diễu hành, thu gom rác thải hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới. 
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Trong Tháng hành động vì môi trường, tỉnh Hòa Bình tổ chức các hoạt động có sự 
tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám 
sát, phản biện và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường; phát 
động phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường”; huy động các tổ chức tôn giáo tham gia 
bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; ra quân làm vệ sinh môi trường, 
thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ 
thống thoát nước; trồng cây xanh đô thị; trao đổi sản phẩm tái chế; ngày hội sống xanh... 

Chú trọng tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trung tâm 
thương mại và siêu thị cắt giảm sử dụng nhựa, giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm 
bằng nhựa và nilon; tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi 
trường để thay thế túi nilon và các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế, tái sử dụng. 

Tập trung xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường, giám sát chặt chẽ các doanh 
nghiệp có phát sinh chất thải lớn, vận động người dân xử lý chất thải tại khu dân cư... 
Đây là giải pháp được tỉnh Hưng Yên đưa ra tại Lễ phát động “Chiến dịch bảo vệ môi 
trường vì sức khỏe cộng đồng”, nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và 
Ngày Môi trường thế giới 5/6. 

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tình trạng ô nhiễm rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa 
và túi nilon đang tạo áp lực lớn cho việc xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Cùng với 
các làng nghề còn có hơn 20 doanh nghiệp nằm trong danh mục gây ô nhiễm môi 
trường, có thông số xả thải vượt quy chuẩn cho phép. 

Trước tình hình đó, tỉnh yêu cầu mỗi tập thể, cá nhân tích cực tham gia trồng, bảo 
vệ cây xanh, không vứt rác bừa bãi, làm tốt việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ 
gia đình, tham gia thu gom, xử lý chất thải tại khu dân cư, trường học và các cơ sở sản 
xuất kinh doanh dịch vụ. 

Tỉnh Hưng Yên cũng chỉ đạo các địa phương huy động tối đa các nguồn lực xã hội 
đầu tư xử lý rác thải, sử dụng các công nghệ xử lý, tái chế chất thải tiên tiến; từng bước 
hạn chế chôn lấp rác thải và sớm xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề để đảm bảo 
cuộc sống an toàn cho người dân. Đối với các doanh nghiệp, tỉnh chỉ đạo thường xuyên 
kiểm tra các đơn vị trong danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường; có biện pháp yêu cầu 
dừng hoạt động sản xuất và tham mưu đề xuất chấm dứt hoạt động của dự án trước thời 
hạn do vi phạm theo quy định của pháp luật đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường chưa 
hoàn thành xử lý ô nhiễm. Đặc biệt, giám sát chặt chẽ việc xả thải vào môi trường của 
các cơ sở sản xuất kinh doanh có phát sinh chất thải lớn trên địa bàn. 

Tại thành phố Đà Nẵng nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động 
vì môi trường năm 2018” sẽ diễn ra từ ngày 26/5 đến 31/7 như: Tổ chức Lễ phát động 
cấp thành phố hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Chiến dịch “Tôi yêu thành 
phố” tổ chức vào sáng ngày 3/6 tại Công viên Thanh niên với 1.500 người tham dự, góp 
phần truyền đạt cảm hứng và kết nối cộng đồng với chính quyền trong việc cùng nhau 
xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển hơn trong lộ trình xây dựng thành phố môi 
trường. Tạo điều kiện để người dân hưởng ứng, bình chọn và đề xuất các giải pháp hữu 
ích về phát triển xanh, bền vững của thành phố. 

Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động như: “Tuần lễ nạo vét, khơi 
thông cống rãnh, mương thoát nước” trên toàn địa bàn thành phố, bắt đầu từ ngày 22/7 - 
31/7, với lễ phát động vào sáng ngày 22/7 với 1.200 người tham dự; tổ chức Hội thảo 
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quốc tế về xúc tiến đầu tư Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng; 
xây dựng mô hình Thùng phân loại rác tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng… 

Ngoài ra, các hoạt động như: Triển lãm hơn 100 bức tranh có nội dung về bảo vệ 
tài nguyên và môi trường; treo 500 băng rôn; phướn tại các trục đường, khu vực chính, 
xây dựng phim phóng sự về giảm ô nhiễm chất thải nhựa và nilon, về bảo vệ môi 
trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng... 

 

                                                                          (kinhte.vn.com.vn - Ngày 06/6/2018) 
 

 
 

ĐIỆN BIÊN: CHUNG TAY “GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM NHỰA VÀ TÚI NILON” 
 

“Giải quyết ô nhiễm nhựa và túi 
nilon” là chủ đề hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới năm 2018 được Sở Tài 
nguyên và Môi trường Điện Biên phối 
hợp với Tỉnh đoàn Điện Biên phát động 
tại thành phố Điện Biên Phủ vào sáng 
ngày 5/6. 

Tham dự lễ phát động có ông Lò 
Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Điện Biên, ông Phan 
Hiền, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Điện Biên, đại diện một 
số sở, ngành, đơn vị và 500 đoàn viên 
thanh niên tỉnh Điện Biên. 

Những năm qua, Ngày Môi trường 
thế giới 5/6 đã trở thành sự kiện môi 
trường thường niên, có quy mô lớn và thu 
hút sự hưởng ứng rộng rãi của hàng trăm 
quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Ngày Môi trường thế giới năm 2018 
có chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và túi 
nolon” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng 
nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải 
bỏ chất thải nhựa, tăng cường sử dụng các 
sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn 
chế dùng các sản phẩm túi nilon, các loại 
bao bì bằng nhựa; tập trung tái chế, tái sử 
dụng chất thải… 

Tại tỉnh Điện Biên, những năm qua 
công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi 
trường nói chung, công tác thu gom xử lý 
rác thải nói riêng đã có bước tiến đáng kể; 
nhận thức xã hội, các cấp ngành và người 
dân dần được nâng cao; việc thu gom xử 
lý chất thải công nghiệp cơ bản được kiểm 

soát; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh 
hoạt, rác thải y tế ngày được nâng cao; 
100% tỷ lệ  rác thải y tế nguy hại đã được 
kiểm soát, thu gom và xử lý đúng theo 
quy định. 

 Tuy nhiên, việc thu gom, xử lý rác 
thải vẫn còn những tồn tại. Hiện nay, hầu 
hết các bãi chôn lấp đều quá tải; một số 
bãi chôn lấp chưa đạt tiêu chuẩn về môi 
trường, không có hệ thống thu gom, xử lý 
nước rỉ rác đang là nguồn gây ô nhiễm 
môi trường; một số cơ sở xử lý bằng lò 
đốt công suất thấp, công nghệ đốt đã lạc 
hậu; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, 
xử lý còn thấp, nhất là khu vực nông thôn 
(tỷ lệ thu gom mới đạt 12%). Ý thức 
người dân về đổ xả thải và thu gom tái chế 
rác thải chưa cao... 

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lò 
Văn Tiến, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, để phong trào 
bảo vệ môi trường đi sâu vào cuộc sống, 
thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công 
tác tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho 
người dân, chính quyền, đoàn thể, doanh 
nghiệp; kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy 
quản lý Nhà nước về môi trường; tăng 
cường triển khai các giải pháp quản lý, thu 
gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa 
nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa 
vào môi trường tự nhiên; duy trì công tác 
thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các tổ 
chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch 
vụ hoạt động trên địa bàn tỉnh… 
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 Theo ý kiến của ông Phan Hiền, Phó 
giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
Điện Biên, cho biết để công tác bảo vệ 
môi trường trên địa bàn tỉnh nói chung, lễ 
phát động Ngày Môi trường thế giới năm 
nay đi vào thực chất, hiệu quả thì cần thiết 
sự vào cuộc của mọi tổ chức, cá nhân và 
gia đình. Đối với cơ quan quản lý Nhà 
nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ 
chức các hoạt động thiết thực, như: Vận 
động, tổ chức ra quân thu gom rác thải. 
Đặc biệt đẩy mạnh việc đôn đốc, kiểm tra 
việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường 
đã đề ra. 

Sau lễ phát động, các đại biểu tham 
dự đã phát miễn phí 200kg túi nilon tự 
hủy thân thiện với môi trường cho các hộ 
gia đình, tiểu thương tại Trung tâm 
Thương mại Him Lam Plaza (thành phố 
Điện Biên Phủ); 500 đoàn viên thanh niên 
tham gia thu dọn rác thải trên lòng sông 
Nậm Rốm và quét dọn vệ sinh môi trường 
tại chợ Mường Thanh. 

 

Nam Hương 
(baotainguyenmoitruong.vn 

 Ngày 5/6/2018)  

 

 
 

CHÍNH QUYỀN NAM ĐỊNH KÊU GỌI NGƯỜI DÂN “TẨY CHAY” TÚI NYLON 

  

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định mới đây ra văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, 
địa phương trong tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổ chức thực hiện 
phong trào “Chống rác thải nhựa”... 

Việc thực hiện phong trào nhằm tuyên truyền, vận động cộng đồng thay đổi hành vi, 
thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nylon, góp phần giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường, sức khỏe con người và hệ sinh thái... 

Trong văn bản do Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phùng Hoan ký, chính 
quyền tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị trong tỉnh thực hiện phong trào với các nội dung, 
gồm: Không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động 
của cơ quan, đơn vị. Phát động mỗi cán bộ, viên chức, người lao động hành động và vận 
động gia đình, người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”. 

Phát động phong trào, huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại, 
tái chế, tái sử dụng các sản phẩm từ nhựa, túi nylon,vận chuyển, xử lý rác thải nhựa theo 
đúng quy định. 

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất, khuyến khích phát triển các sản 
phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường, thay thế túi nylon, sản phẩm 
nhựa khó phân hủy... 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cơ quan và cộng đồng thực 
hiện chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nylon, nhằm thay đổi, tiến tới từ 
bỏ thói quen sử dụng túi nylon, sản phẩm khó phân hủy, sử dụng một lần... 

Để thực hiện phong trào, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định giao nhiệm vụ cụ thể cho 
các sở, địa phương. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp, 
đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện, thành phố trong tỉnh tổ 
chức thực hiện phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”... 

Sở Công thương có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các doanh 
nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị sản xuất, tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi 
trường, thay thế sản phẩm nhựa, túi nilon. 
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Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp các 
huyện, thành phố chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
hiện phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”. 

Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, các cơ quan báo chí 
của tỉnh có trách nhiệm phối hợp các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện 
việc thông tin, tuyên truyền...  

Sở Khoa học - Công nghệ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất, 
hướng dẫn các cơ sở sản xuất thay đổi công nghệ thân thiện với môi trường, khuyến 
khích áp dụng các công nghệ sản xuất sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện 
với môi trường thay thế túi nylon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. 

Các sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện tại 
cơ quan, đơn vị và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 
hướng dẫn và thực hiện phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”. 

Văn bản cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh phải có trách nhiệm 
báo cáo kết quả thực hiện phong trào qua từng đợt về Ủy ban nhân dân tỉnh... 

 

                                                        (baotainguyenmoitruong.vn - Ngày 27/11/2018) 
 

 
  

QUẢNG TRỊ: HƠN 1.500 NGƯỜI  

THAM GIA HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH “HÃY LÀM SẠCH BIỂN” 
 

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018, Ngày Môi trường thế giới 
(5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), ngày 30/5, tại Khu Du lịch - Dịch vụ Cửa Việt 
(Gio Linh, Quảng Trị), tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ phát động chiến dịch “Hãy làm 
sạch biển”. Buổi lễ đã thu hút đông đảo hơn 1.500 đoàn viên thanh niên, cán bộ 
chiến sỹ, người dân địa phương đến tham gia hưởng ứng. 

 Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn 
viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về vai trò của biển đối với đời sống con người, kêu gọi 
cộng đồng cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường biển bằng các hoạt động thiết 
thực; đồng thời tổ chức các hoạt động an sinh xã hội nhằm động viên ngư dân có hoàn 
cảnh khó khăn tại các huyện ven biển Quảng Trị tiếp tục ra khơi bám biển, phát triển 
kinh tế. 

 Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Châu, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng 
Trị đề nghị các cơ quan ban ngành chức năng, chính quyền địa phương và đông đảo 
nhân dân hãy tích cực hành động chung tay bảo vệ biển đảo quê hương, bảo vệ môi 
trường sống bằng những hành động cụ thể: Tập trung triển khai một số nội dung, giải 
pháp tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên 
tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, 
vận động, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức bảo vệ biển đảo, sử dụng 
tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường. 

 Xây dựng và phát triển kinh tế, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo gắn với 
đảm bảo quốc phòng an ninh. Quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên đảo Cồn 
Cỏ và các xã ven biển. Khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi 
trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh khí thải gây hiệu ứng 
nhà kính, tạo công luận lên án những hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. 
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Triển khai các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn 
chặn, giảm thiểu rác thải nhựa, đặc biệt áp dụng các biện pháp nghiêm khắc đối với các 
cơ sở vi phạm các quy định pháp luật về quản lý chất thải. Đặc biệt cần phát huy hơn 
nữa việc ổn định, nâng cao đời sống và sản xuất, kinh doanh của người dân ven biển, 
quản lý chặt chẽ hoạt động xả thải, các nguồn thải đổ ra biển… 

 Nhân dịp phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, Sở Tài nguyên và Môi 
trường Quảng Trị đã trao tặng 10 thùng rác cho thị trấn Cửa Việt (Gio Linh) đễ hỗ trợ 
cho việc thu gom, xử lý rác thải ven biển. Đồng thời ký kết với các tổ chức đoàn thể cấp 
tỉnh trong việc phối hợp, xử lý các hoạt động về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 
đổi khí hậu. 

 Ngay sau lễ phát động, hơn 1.500 đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sỹ và người 
dân địa phương đã ra quân thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường dọc bãi biển thị trấn 
Cửa Việt, đợt ra quân đã tiến hành thu gom xử lý hàng tấn rác thải, góp phần trả lại cảnh 
quan môi trường tự nhiên cho bờ biển Quảng Trị. 

 Theo ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng 
Trị: “Hãy làm sạch biển” là chương trình rất thiết thực và hiệu quả, tạo được hiệu ứng 
tích cực, hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, góp phần thu 
gom, xử lý hàng tấn rác thải dọc các bờ biển của các tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức 
cũng tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân, đoàn viên thanh niên 
tham gia làm sạch biển và ý thức giữ gìn môi trường biển. Để chiến dịch có hiệu quả, 
hàng năm, Ban Tổ chức sẽ tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chiến dịch, 
xây dựng phương án, kế hoạch cho năm tiếp theo phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng 
thời, kịp thời tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc 
trong triển khai chiến dịch…”. 

 Được biết, với chủ đề của chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, thời gian qua, nhiều 
địa phương tại Quảng Trị đã có nhiều hoạt động như: “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày chủ 
nhật làm sạch biển”, với mục tiêu góp phần giúp các bãi biển và biển của tỉnh Quảng Trị 
xanh sạch, đẹp hơn, góp phần vào phát triển kinh tế, du lịch biển, một thế mạnh mà địa 
phương này đang hết sức chú trọng phát triển. 

 

                                                                                        Tiến Nhất 
                                                         (baotainguyenmoitruong.vn  - Ngày 30/5/2018) 
 

 
 

THỪA THIÊN HUẾ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO 

 “NÓI KHÔNG VỚI TÚI NILÔNG SỬ DỤNG 1 LẦN” 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch thực hiện 
phong trào “Nói không với túi nilông sử dụng 01 lần” giai đoạn 2018 - 2020 trên 
địa bàn tỉnh. 

Ngày nay, túi nilông đã trở nên quen thuộc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của 
con người. Với ưu điểm rẻ, tiện lợi, túi nilông được sử dụng rất phổ biến. Tuy nhiên, 
ảnh hưởng của túi nilông tới môi trường và sức khỏe con người là rất lớn, tác động lâu 
dài nhưng hầu như không được cộng đồng quan tâm, chú ý. Mặc dù đã có nhiều biện 
pháp để hạn chế, nhưng thói quen sử dụng túi nilông đối với các tổ chức, cá nhân và 
cộng đồng dân cư vẫn chưa được chuyển biến rõ rệt. 



 
 

Ô nhiễm nhựa: Hiểm họa thức tỉnh nhân loại   

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 12/2018 40

Vì thế, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch triển khai thực 
hiện hưởng ứng phong trào “Nói không với túi nilông sử dụng 01 lần”.  

Theo đó, mỗi năm, tỉnh sẽ lựa chọn một địa phương tổ chức sự kiện chính vào tuần 
thứ 3 tháng 9. 

Tỉnh sẽ tổ chức các nhóm tình nguyện tham gia tuyên truyền trên đường phố. Tập 
huấn cho cán bộ truyền thông và người dân về tác hại của túi nilông, biện pháp thu gom và 
sử dụng túi đựng hàng thay thế thân thiện với môi trường. Xây dựng các tiêu chí để tôn 
vinh các đơn vị công sở, các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, trường học, trạm y 
tế,… đạt danh hiệu “Thân thiện với môi trường”, có logo biểu trưng. Nghiên cứu giải 
thưởng vì “Môi trường xanh” đối với các cơ sở, đơn vị thực hiện tốt nhất các sáng kiến, giải 
pháp bảo vệ môi trường, trong đó có tiêu chí không sử dụng túi nilông. 

Đồng thời, thực hiện việc không sử dụng túy nilông sử dụng 01 lần phục vụ các hội 
nghị tại địa phương, trong hoạt động hàng ngày của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. 
Xây dựng các điển hình tiên tiến của phong trào “không sử dụng túi nilông”, trước hết tập 
trung cho các cơ quan Nhà nước, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp 
hoạt động dịch vụ (khách sạn, siêu thị,...). Phát triển các loại túi đựng hàng thay thế túi 
nilông (túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, túi dệt từ sợi nilông sử dụng nhiều lần, túi nilông 
tự hủy,…). Xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư cho loại hình sản xuất này. 

Ngoài ra, tỉnh sẽ phát triển, triển khai sử dụng mô hình 3R (Tiết giảm - Tái sử dụng - 
Tái chế) nhằm giảm thiểu việc sử dụng, tăng cường tái sử dụng và tái chế túi nilông trong 
các hoạt động. Kêu gọi ý thức của các doanh nghiệp hạn chế sản xuất túi nilông và tiến tới 
chế tài đối với các doanh nghiệp này trong việc thực hiện chủ trương không sử dụng túi 
nilông. 

Tổ chức thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” cho các em học sinh tại các trường học 
theo hình thức: Thu gom túi nilông, pin qua sử dụng tại gia đình để tập trung tại 01 địa 
điểm của nhà trường trước khi chuyển xử lý; thu gom giấy in, giấy báo loại làm túi đựng 
thay thế túi nilông cung cấp cho các quầy thuốc, nhà thuốc, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ có 
khó khăn về kinh tế… 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các sở, ban ngành phối hợp thực hiện 
một cách có hiệu quả. Trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị đầu mối, chủ trì 
phối hợp với các cơ quan có liên quan, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế 
tổ chức thực hiện kế hoạch. 

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Công thương đề xuất các chính sách 
ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích việc kinh doanh, sử dụng các loại túi, phương tiện đựng hàng 
thân thiện môi trường thay thế túi nilông đồng thời kiến nghị các hình thức xử lý đối với 
các nhà phân phối, đơn vị bán lẻ không có kế hoạch hoặc không thực hiện các giải pháp hạn 
chế sử dụng túi nilông. Xây dựng các tiêu chí để tôn vinh danh hiệu “Thân thiện môi 
trường”, lôgô để phong tặng cho các tổ chức, đơn vị không sử dụng túi nilông. Phối hợp với 
các sở ngành liên quan để xây dựng bộ tiêu chí “thân thiện với môi trường” của từng loại 
hình sản xuất kinh doanh. Phối hợp Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế cho vay vốn 
ưu đãi theo quy định đối với hoạt động thu gom và tái chế túi nilông đã qua sử dụng, hoạt 
động sản xuất các loại túi đựng hàng thân thiện môi trường thay thế túi nilông trên địa bàn 
tỉnh…  

 

                                                                                         Văn Dinh  
                                                       (baotainguyenmoitruong.vn - Ngày 29/11/2018) 
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ĐÀ NẴNG: GIẢM THIỂU Ô NHIỄM “TRẮNG” 
 

Với mục tiêu xây dựng thành phố 
môi trường, Đà Nẵng đang triển khai 
nhiều giải pháp giảm sử dụng, vứt bỏ 
túi nilông khó phân hủy ra môi trường 
và tăng cường phân loại rác, thu gom 
rác tài nguyên, góp phần bảo vệ môi 
trường. 

Thách thức ô nhiễm “trắng” 
Ô nhiễm “trắng” là cụm từ mà giới 

chuyên gia nói về hiện trạng ô nhiễm môi 
trường do việc sử dụng tràn lan túi nilông 
thông thường hiện nay. Âu thuyền Thọ 
Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
là nơi neo đậu tàu thuyền và cảng cá lớn 
nhất khu vực miền Trung lâu nay luôn 
nóng về tình trạng ô nhiễm môi trường. 
Rác thải chủ yếu là bao nilông, chai nhựa, 
vỏ hộp cơm… bủa vây tàu thuyền, bốc 
mùi hôi thối nồng nặc. Mặc dù chính 
quyền địa phương và các câu lạc bộ môi 
trường thường xuyên thu gom rác thải 
nhưng “không xuể” bởi lượng rác quá lớn. 

Theo Ban Quản lý âu thuyền cảng cá 
Thọ Quang, nguyên nhân chủ yếu việc ô 
nhiễm là ý thức ngư dân không cao, tiện 
tay là xả thẳng trực tiếp xuống âu thuyền. 
Ngoài ra, người dân sinh sống xung quanh 
đã đem rác thải đến vứt xuống nước, tấp 
vào bờ khiến ô nhiễm ngày càng trầm 
trọng. 

Hàng ngày, người dân khu vực giáp 
ranh 2 phường Thọ Quang và Nại Hiên 
Đông phải “sống chung” với ô nhiễm. 
Những hôm nắng nóng, mùi hôi thối của 
rác thải, tanh nồng của hải sản theo làn gió 
bay thẳng vào nhà dân. 

Dọc bãi biển Đà Nẵng, cứ sau mỗi 
trận mưa lớn kéo dài và biển động hàng 
chục tấn rác thải lại “tấn công” bờ biển, 
tạo nên cảnh tượng nhếch nhác và mất mỹ 
quan. Mới đây, trên bãi biển Xuân Thiều, 
la liệt túi nilông, vỏ chai nhựa tạo nên một 
“bãi rác” ngay trên bãi biển, kéo dài suốt 
một đoạn bờ biển dài gần 300m. 

Mỗi ngày, thành phố Đà Nẵng thu 
gom khoảng 1.000 tấn rác thải, trong đó 
8% đến 10% là túi nilông và chai nhựa. 
Các loại chai nhựa có thể thu gom phân 
loại để tái chế còn lại túi nilông chủ yếu 
chôn lấp, khó phân hủy. 

Ông Trần Văn Tiên, Phó tổng giám 
đốc Công ty Môi trường và Đô thị Đà 
Nẵng cho biết, nhiều năm nay, ở một số 
bãi biển du lịch như Mỹ Khê, Phạm Văn 
Đồng, các cống xả có sử dụng lưới ngăn 
rác, còn lại là cống hở. Cứ sau mỗi trận 
mưa, một lượng lớn rác thải theo đường 
cống thoát tràn ra bờ biển. 

“Cứ sau mỗi trận mưa lớn, rác nilông 
lại theo các cống xả tràn ra biển. Vấn đề ở 
đây là chúng ta phải tuyên truyền, vận 
động cộng đồng dân cư ở trên nguồn hệ 
thống thoát nước không vứt rác, bao 
nilông xuống cống thoát nước thì chẳng 
có ni lông trôi ra biển được” - ông Tiên 
cho hay. 

Nói không với rác thải nhựa 
Nhằm giải quyết ô nhiễm “trắng” 

ngay đầu nguồn sử dụng, Ủy ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng vừa ký ban hành văn 
bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường 
chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy 
ban nhân dân các quận, huyện triển khai 
thực hiện chiến dịch nói không với rác 
thải nhựa trên địa bàn. 

Theo đó, thành phố phát động các 
cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 
không sử dụng các sản phẩm nhựa khó 
phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt 
động của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, 
hướng các cá nhân, tổ chức thực hiện thu 
gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng 
làm từ nhựa, bao bì, túi nilông và vận 
chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy 
định. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng 
dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ 
chế, chính sách khuyến khích phát triển 
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các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử 
dụng, thân thiện với môi trường thay thế 
túi nilông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, 
sử dụng một lần. 

Từ năm 2017, Ủy ban nhân dân quận 
Thanh Khê đã triển khai thí điểm sử dụng 
túi nilông thân thiện với môi trường (túi tự 
hủy sinh học) tại một số chợ và đến đầu 
năm 2018 đã triển khai đại trà tại 11/11 
chợ trên địa bàn quận. 

Do giá của túi tự hủy sinh học còn 
khá cao so với túi nilông thông thường, 
nên để triển khai hiệu quả, Ủy ban nhân 
dân quận Thanh Khê thường xuyên tổ 
chức tuyên truyền bằng băng-rôn, phướn, 
loa truyền thanh ở chợ và thực hiện chính 
sách trợ giá cho các tiểu thương. Từ đầu 
năm 2018 đến nay, toàn quận đã bán trợ 
giá được gần 4.000kg túi tự hủy sinh học 
tại 11/11 chợ, đạt khoảng 45% so với kế 
hoạch. 

Sở Công thương Đà Nẵng cũng tổ 
chức phát động hạn chế sử dụng túi ni 
lông khó phân hủy tại các chợ và siêu thị 
trên địa bàn thành phố. Theo đó, vận động 
lãnh đạo các siêu thị, trung tâm thương 
mại, tiểu thương kinh doanh ở các chợ hạn 
chế sử dụng túi nilông; qua đó, vận động 
người thân, gia đình mang theo túi đựng, 
giỏ nhựa khi đi chợ, siêu thị. 

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi 
trường Đà Nẵng cho rằng, chỉ cần những 
hành động nhỏ như bán hàng không sử 
dụng túi nilông thông thường, mang theo 
túi đựng khi đi siêu thị, hạn chế sử dụng 
đồ dùng và vật liệu nhựa dùng một lần… 
là những cách chống lại ô nhiễm nhựa. 
Với ý nghĩa đó, các cơ quan, ban, ngành, 
tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và toàn thể 
nhân dân cần chung tay thực hiện các hoạt 
động thu gom và tái chế chất thải nhựa, 
hạn chế sử dụng túi nilông tại các chợ, 
siêu thị, trung tâm thương mại và đẩy 
mạnh sử dụng các sản phẩm thân thiện 
môi trường. 

Thành phố Yokohama (Nhật Bản) 
đang giúp đỡ Đà Nẵng thực hiện quản lý 
chất thải rắn và thúc đẩy phân loại rác tái 
chế. Hiện nay, tại các quận đang đẩy 
mạnh việc tách rác tài nguyên ra khỏi rác 
thải sinh hoạt. Để nâng cao chất lượng các 
hoạt động này, cần sự vào cuộc, chung tay 
của các hộ gia đình, hộ kinh doanh, đơn vị 
để tài nguyên từ rác không bị lãng phí và 
bảo vệ môi trường, nhất là làm giảm ô 
nhiễm rác thải nhựa đối với biển. 

 

Lan Anh 
(baotainguyenmoitruong.vn 

 Ngày 01/11/2018)

 

 
 

BÌNH DƯƠNG: SÔI NỔI NGÀY HỘI MÔI TRƯỜNG LẦN IV NĂM 2018 
 

Ngày 3/6 tại Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương), Sở Tài nguyên và 
Môi  trường Bình Dương đã tổ chức Ngày hội môi trường lần IV hưởng ứng Ngày 
Môi trường thế giới 5/6/2018, thu hút hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, sinh viên, 
học sinh và người dân tham gia. Tham dự Ngày hội có Phó chủ tịch Thường trực 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng. 

Khai mạc ngày hội, ông Phạm Danh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi  trường 
Bình Dương cho biết: “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” là chủ đề của Ngày Môi 
trường thế giới năm 2018 được Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa 
chọn nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu 
dùng và thải bỏ chất thải nhựa. Chương trình thường niên toàn cầu này nhằm nỗ lực 
giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa tới môi trường tự nhiên và sức khỏe con người. 
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Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm nay, Sở Tài nguyên và Môi  trường 
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Ngày hội môi trường lần IV năm 
2018 với nhiều hoạt động đồng loạt có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng, như: Triển 
lãm mô hình, công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường; mô hình cổ động Lối sống 
Xanh, Ẩm thực Xanh; thực hiện các chuỗi hoạt động kêu gọi thu gom, phân loại rác thải 
nhựa để đổi chất thải lấy quà tặng. 

Cùng với đó, tổ chức các lớp học giáo dục môi trường; hướng dẫn phân loại rác tại 
nguồn; cuộc thi sáng tác video clip tuyên truyền về “Nói không với sản phẩm nhựa dùng 
một lần” gắn với bảo vệ môi trường… nhằm kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 
tỉnh Bình Dương, nhất là các em học sinh, sinh viên hãy cùng nhau thay đổi thói quen 
trong cuộc sống, góp phần giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa tới môi trường. 

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết: Trong những năm qua, cùng với quá trình phát 
triển, thì nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái môi trường của tỉnh Bình Dương là rất lớn, 
trong đó phải kể đến là nguy cơ ô nhiễm môi trường do việc gia tăng chất thải rắn và các 
chất thải nhựa, nilông. Như báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi  trường  hiện nay, tỷ lệ 
phân loại, thu gom và tái chế lượng chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn rất 
thấp. 

Nhận thức được vấn đề gia tăng ô nhiễm do chất thải rắn cũng như chất thải nhựa, 
thời gian qua Bình Dương đã thực hiện nhiều giải pháp để tăng tỷ lệ thu gom, xử lý, tái 
chế chất thải rắn, chất thải nhựa như: Phê duyệt Đồ án quy hoạch tổng thể quản lý - xử 
lý chất thải rắn tỉnh Bình Dương đến năm 2030; ban hành kế hoạch thí điểm phân loại 
chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2018 và 
hiện đang trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm… 

Cùng với nỗ lực giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa và nylon của cả nước 
“Nếu bạn không tái sử dụng thì hãy từ chối sử dụng”, đồng thời nhằm đảm bảo sự phát 
triển bền vững cho tỉnh Bình Dương trong thời gian tới, thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai 
Hùng Dũng đề nghị các ngành, các cấp chú trọng tiếp tục thực hiện các nội dung, như 
sau: 

Đối với ngành Tài nguyên và Môi  trường Bình Dương, cần tăng cường công tác 
quản lý chất thải rắn, triển khai thực hiện tốt kế hoạch thí điểm về phân loại rác sinh 
hoạt tại nguồn, định kỳ tổng kết kết quả thực hiện và tiến dần tới việc triển khai nhân 
rộng mô hình này ra toàn tỉnh Bình Dương; tăng cường triển khai các giải pháp quản lý, 
thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa giảm thiểu rác thải nhựa 
vào thiên nhiên; đặc biệt, áp dụng các biện pháp nghiêm khắc đối với cơ quan, doanh 
nghiệp vi phạm các quy định tại Nghị định 38/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về 
quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

Đối với ngành Công thương, cần tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, các cơ 
sở sản xuất, trung tâm thương mại, siêu thị, tiểu thương các khu chợ truyền thống cắt 
giảm sử dụng nhựa, bao bì nylon trong hoạt động mua bán; giảm thiểu đóng gói bao bì 
sản phẩm bằng nhựa và nylon; tăng cường sử dụng các sản phẩm bao gói từ vật liệu thân 
thiện với môi trường thay thế túi nylon; sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế, 
tái sử dụng. 
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Đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã và thành phố, cần nâng 
cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm về bảo vệ môi trường, lồng ghép nội dung tuyên 
truyền, vận động bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn vào các nhiệm vụ chính trị 
thường xuyên của đơn vị. Tỉnh đoàn là lực lượng xung kích, phát động phong trào “Nói 
không với các sản phẩm nhựa dùng một lần” và phân loại rác tại nguồn ngay tại các tổ 
chức đoàn trực thuộc và các hoạt động bảo vệ môi trường cộng đồng… 

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, cần chú ý duy trì, lồng ghép các hoạt động bảo vệ 
môi trường và phân loại rác tại nguồn, tái chế tái sử dụng chất thải vào các nội dung 
giảng dạy và sinh hoạt tại các cấp học trong nhà trường, nhằm xây dựng ý thức về bảo 
vệ môi trường ngay từ lứa tuổi học sinh, sinh viên, góp phần định hướng cho thế hệ 
tương lai về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường. 

Riêng đối với cộng đồng dân cư, cần thực hiện tốt lối sống xanh, góp phần gìn giữ 
tài nguyên và bảo vệ môi trường. Điều phải làm ngay lúc này, ngay lập tức, đó là hạn 
chế hoặc dừng sử dụng nhựa 1 lần; sử dụng túi xách, giỏ dùng được nhiều lần khi đi 
mua sắm; thực hiện được điều này là đã giảm được 1 khối lượng lớn túi nylon thải ra 
môi trường mỗi năm; và nếu nhiều hơn nữa, những người xung quanh cũng cùng làm, số 
lượng rác giảm được sẽ vô cùng lớn. 

Đối với doanh nghiệp, cần quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường bằng các hoạt 
động thiết thực; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ô nhiễm 
môi trường; xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng quá trình phân loại và thu gom phế thải nhựa 
có thể tái chế và triển khai hình thức dán nhãn mác rõ ràng lên tất cả vật liệu để xác định 
khả năng tái chế của sản phẩm. 

Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cũng 
tin tưởng rằng, với sự thống nhất hành động của toàn thể các ngành, các cấp của cộng 
đồng, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong công tác gìn 
giữ tài nguyên, bảo vệ môi trường..., Bình Dương tiếp tục và trở thành một đô thị sạch 
đẹp, văn minh. 

 

                                                                                         Tường Tú 
                                                          (baotainguyenmoitruong.vn - Ngày 04/6/2018) 
 

 
 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ: NHIỀU GIẢI PHÁP 

GIẢM DẦN Ô NHIỄM TỪ NHỰA VÀ NILON 
 

Thời gian qua, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường thành phố Cần 
Thơ đã cùng với các sở, 
ban, ngành, quận, huyện 
tăng cường thực hiện 
nhiều giải pháp giảm 
dần rác thải nhựa, túi 
nilon khó phân hủy trên 
địa bàn thành phố, bảo 

vệ môi trường hướng tới 
sản xuất và tiêu dùng 
bền vững. 

Nhiều giải pháp 
giải quyết ô nhiễm nhựa 
và nilon 

Cũng như các tỉnh, 
thành khác, hiện nay trên 
địa bàn thành phố Cần 
Thơ, chất thải nhựa và túi 

nilon có mặt ở khắp nơi, 
từ trong mỗi gia đình, 
sông, rạch, biển cho đến 
bãi rác. Túi nilon không 
thể tự phân hủy được, nếu 
vứt bỏ ra sông, rạch sẽ 
gây ô nhiễm nghiêm trọng 
cho môi trường đất, nước. 
Trường hợp túi nilon được 
mang đi đốt sẽ tạo ra khí 



 
 

Ô nhiễm nhựa: Hiểm họa thức tỉnh nhân loại   

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 12/2018 45

carbonic, dioxin cực độc. 
Bên cạnh đó, khi sử dụng 
loại nilon tái chế ở nhiệt 
độ cao sẽ tạo điều kiện 
cho vi khuẩn phát triển, 
một số chất độc trong túi 
nilon ngấm vào thực 
phẩm, ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người. 

Nhằm giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường đất, 
nước từ chất thải nhựa, túi 
nilon, trong thời gian qua, 
thực hiện theo sự chỉ đạo 
của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Ủy ban nhân dân 
thành phố Cần Thơ về 
việc triển khai các giải 
pháp giải quyết ô nhiễm 
nhựa và nilon, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
thành phố Cần Thơ cùng 
các sở, ban, ngành, đoàn 
thể và 09 quận, huyện trên 
địa bàn thành phố đã đẩy 
mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động người 
dân thực hiện các biện 
pháp giảm dần sử dụng 
chất thải nhựa và túi nilon 
trong sinh hoạt hàng ngày, 
đồng thời tăng cường các 
vật dụng thay thế tiến tới 
loại bỏ túi nilon không 
phân hủy. 

Bà Cao Thị Minh 
Thảo - Chi cục trưởng Chi 
cục Bảo vệ Môi trường - 
Sở Tài nguyên và Môi 
trường thành phố Cần Thơ 
cho biết: Từ đầu năm 
2018 đến nay, Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã 
chủ trì phối hợp với các 
các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tổ chức lễ mít 
tinh, trưng bày các gian 
hàng đổi rác thải tái chế 
lấy quà, treo băng rôn, 
pano, áp phích tuyên 
truyền với chủ đề “Giải 
quyết ô nhiễm nhựa và 
nilon”, nhằm nhắc nhở 
các tổ chức, cá nhân và 
cộng đồng về tác hại của 
chất thải nhựa, túi nilon 
đối với kinh tế - xã hội, 
môi trường, sức khỏe 
cộng đồng cũng như thực 
hiện quyền và nghĩa vụ 
tham gia bảo vệ môi 
trường bằng những việc 
làm cụ thể, thiết thực. 

Cũng theo bà Cao 
Thị Minh Thảo, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
thành phố Cần Thơ còn 
phối hợp tuyên truyền vận 
động các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất, trung tâm 
thương mại, siêu thị trên 
địa bàn thành phố cắt 
giảm sử dụng nhựa, giảm 
thiểu đóng gói bao bì sản 
phẩm bằng nhựa và nilon, 
tăng cường sử dụng các 
sản phẩm từ vật liệu thân 
thiện với môi trường thay 
thế túi nilon, sử dụng các 
sản phẩm nhựa có khả 
năng tái chế, sử dụng. 

Ngoài ra, thành phố 
Cần Thơ cũng tăng cường 
các giải pháp quản lý, thu 
gom, vận chuyển, xử lý 
chất thải nhựa nhằm ngăn 
ngừa, giảm thiểu rác thải 
nhựa vào môi trường tự 
nhiên, đặc biệt áp dụng 
các giải pháp nghiêm khắc 

đối với các cơ quan, 
doanh nghiệp vi phạm các 
quy định về quản lý chất 
thải và phế liệu. Qua công 
tác tuyên truyền, vận 
động, nhiều công ty, 
doanh nghiệp, hệ thống 
siêu thị đã xây dựng lộ 
trình thay thế bao bì, túi 
nilon trong bao gói sản 
phẩm. 

Hiện nay, tại Siêu thị 
Co.opmart Cần Thơ đã sử 
dụng túi bao bì tự hủy, túi 
môi trường canvas và túi 
xanh môi trường để bao 
gói hàng hóa cho khách 
hàng. Đại diện Siêu thị 
Co.opmart Cần Thơ cho 
rằng, túi môi trường 
canvas và túi xanh môi 
trường có khả năng tái sử 
dụng nhiều lần, việc sử 
dụng các túi này sẽ góp 
phần giảm phát thải bao bì 
nhựa vào môi trường. Siêu 
thị Co.opmart cũng yêu 
cầu các đối tác cung cấp 
hàng hóa giảm thiểu tối đa 
sử dụng bao bì nhựa trong 
đóng gói sản phẩm. 

Trong phát triển du 
lịch, thành phố Cần Thơ 
cũng rất quan tâm đến 
việc tuyên truyền nâng 
cao nhận thức cho người 
dân, du khách về việc hạn 
chế sử dụng túi nilon tại 
các điểm du lịch như: Chợ 
nổi Cái Răng, khu du lịch 
sinh thái Mỹ Khánh, Cồn 
Sơn,... Tại khu vực Cồn 
Sơn (quận Bình Thủy) 
trong thời gian qua, nhiều 
hộ dân đã tham gia triển 
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khai thực hiện mô hình 
hạn chế sử dụng túi nilon. 

Bà Lê Thị Bé Bảy, ở 
khu vực Cồn Sơn (quận 
Bình Thủy) cho biết, trước 
khi thực hiện mô hình 
này, có đến 68% hoạt 
động của khách du lịch sử 
dụng túi nilon đựng trái 
cây các loại và 51% dùng 
đựng bánh kẹo. Tuy 
nhiên, chỉ sau một thời 
gian ngắn triển khai mô 
hình này đã đạt nhiều kết 
quả khi chỉ còn 52% hoạt 
động của khách du lịch sử 
dụng túi nilon đựng trái 
cây và 36% dùng đựng 
bánh kẹo. 

Tiếp tục tuyên 
truyền thay đổi nhận 
thức, thói quen 

Thạc sỹ Kỷ Quang 
Vinh - Liên hiệp các Hội 
Khoa học - Kỹ thuật thành 
phố Cần Thơ cho biết, 
trong sản xuất nông 
nghiệp hiện nay, nhựa 
được sử dụng cho nhiều 
mục đích như làm bầu cây 
ăn trái, màng phủ nông 
nghiệp, che sáng, giàn leo, 
bao bì phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật... Tuy 
nhiên, nếu không quản lý 
tốt sẽ có nhiều tác hại đối 
với đất, tích nhiệt lượng 
trong đất, là nơi tồn trú 
của côn trùng, nấm bệnh, 
cản trở rễ cây phát triển,... 
Đối với bao bì thuốc bảo 
vệ thực vật gây độc nguồn 

nước, tiêu diệt các sinh 
vật tự nhiên, thủy sản. 

“Nhằm hạn chế tác 
hại từ nhựa đối với môi 
trường đất, nước, các địa 
phương cần tăng cường 
công tác tuyên truyền 
nâng cao nhận thức để 
nông dân giảm dần sử 
dụng chất thải nhựa không 
phân hủy; cơ quan có 
thẩm quyền ban hành các 
văn bản quy định về hạn 
chế sử dụng nhựa trong 
bao bì nông nghiệp; thay 
thế các đồ nhựa bằng các 
vật dụng sinh học hay tái 
sử dụng được như rổ tre, 
lưới, bao bố, bầu cây bằng 
lá chuối, dùng rơm rạ, lá 
sả để phủ đất, sậy, tre làm 
dàn trồng cây; quy định 
công ty sản xuất công cụ, 
bao bì nhựa có trách 
nhiệm thu hồi tái sử dụng 
rác nhựa” - Thạc sỹ Kỷ 
Quang Vinh đề xuất. 

Tiến sỹ Nguyễn 
Xuân Hoàng - Khoa Môi 
trường và Tài nguyên 
Thiên nhiên - Trường Đại 
học Cần Thơ cho hay, rác 
thải nhựa và nilon đang 
gây ô nhiễm môi trường 
đất, nước. Do vậy, để hạn 
chế được loại chất thải 
này cần phải có cơ chế 
chính sách quản lý Nhà 
nước; đồng thời đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, 
giáo dục thay đổi nhận 
thức, thói quen sử dụng 

nhựa và túi nilon. Ngoài 
ra, tăng cường giải pháp 
tái chế, tái sử dụng, giảm 
thiểu chất thải nhựa, túi 
nilon phát tán ra môi 
trường. 

Theo Sở Tài nguyên 
và Môi trường thành phố 
Cần Thơ, để giảm thiểu 
rác thải nhựa, túi nilon 
phát sinh trên địa bàn 
thành phố, trong thời gian 
tới, Sở Tài nguyên và Môi 
trường sẽ tiếp tục phối 
hợp cùng các cơ quan, 
đơn vị đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền rộng rãi tác 
hại của việc sử dụng chất 
thải nhựa, túi nilon đối với 
môi trường đất, nước tiến 
tới giảm dần rác thải 
nhựa, túi nilon khó phân 
hủy. 

Cùng với đó, tổ chức 
các hoạt động có sự tham 
gia trực tiếp của cộng 
đồng, tổ chức các lớp học 
giáo dục môi trường, triển 
khai thực hiện các hoạt 
động thu gom, tái chế chất 
thải nhựa, túi nilon tại các 
chợ, siêu thị, trung tâm 
thương mại, triển khai 
nhân rộng các mô hình 
hạn chế sử dụng túi nilon 
tại các khu, tuyến dân 
cư,... trên địa bàn thành 
phố Cần Thơ. 

 

Lê Hùng 
(baotainguyenmoitruong.vn 

Ngày 20/11/2018)
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