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TỪ VIẾT TẮT
ASEAN

HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á

CCI

Chỉ số Bờ biển sạch

DASI

Chi cục Biển và Hải đảo (cấp tỉnh)

EPR

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

EPS

Nhựa EPS (nhựa polystyrene giãn nở)

HPDE

Nhựa HPDE (nhựa polyethylene mật độ cao)

IUCN

Liên minh Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế

LDPE

Nhựa LDPE (nhựa polyethylene mật độ thấp)

MONRE

Bộ Tài nguyên và Môi trường

NPAP

Đối tác hành động quốc gia về nhựa của Việt Nam

PE

Polyethylene

PET

Polyethylene terephthalate

PP

Polypropylene

PPCP

Polypropylene copolymer

PVC

Polyvinyl chloride

SDG

Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc

SUP

Nhựa sử dụng một lần

SWM

Quản lý chất thải rắn

UAV

Máy bay không người lái

VASI

Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

VEA

Tổng Cục Môi trường Việt Nam
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TÓM TẮT
TỔNG QUAN

TÓM TẮT TỔNG QUAN

T

rên cơ sở đề xuất của Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới đã thực
hiện nghiên cứu này từ tháng 7/2020 đến tháng 4/2021 nhằm tăng cường
hiểu biết về các loại chất thải nhựa bị rò rỉ ra sông ngòi và đại dương ở
Việt Nam, đồng thời xác định các lựa chọn thay thế tiềm năng trên thị trường.
Báo cáo này tóm tắt ba kết quả nghiên cứu: khảo sát thực địa tại các địa điểm
ven sông và ven biển nhằm xác định mức độ ô nhiễm nhựa, và 10 loại nhựa
gây ô nhiễm hàng đầu; khảo sát viễn thám và lưới kéo nhằm quan trắc rác thải
nhựa trên các sông chảy vào đại dương; và phân tích sơ bộ về các giải pháp
thay thế cho các loại nhựa gây ô nhiễm hàng đầu ở Việt Nam.

Các điểm chính:
Mức độ ô nhiễm nhựa nói chung ở Việt Nam
•

Cho đến nay, chất thải nhựa là loại phổ biến thu gom được trong các khảo
sát thực địa (chiếm khoảng 94% về số lượng và khoảng 71% về trọng lượng).

•

Rác bao bì thực phẩm mang đi là loại chất thải nhựa phổ biến nhất trong
các khảo sát thực địa (chiếm 44% về số lượng), tiếp theo là chất thải liên
quan đến nghề cá (33% về số lượng) và rác thải hộ gia đình (22% về số lượng).

•

Phép đo Chỉ số bờ biển sạch (CCI), một công cụ để đánh giá mức độ sạch
tương đối của bờ biển, cho thấy 71% các địa điểm ven biển được khảo sát
là cực kỳ bẩn (CCI lớn hơn 20) và 86% là cực kỳ bẩn hoặc bẩn (CCI lớn hơn 10).

Các loại nhựa phổ biến nhất thu gom được trong các khảo sát thực địa ở
Việt Nam và tiềm năng thay thế chúng trong chuỗi giá trị
•

Về số lượng, 10 loại nhựa phổ biến nhất chiếm hơn 81% tổng số đồ nhựa
thu gom được ở các địa điểm khảo sát ven sông, và hơn 84% ở các địa
điểm ven biển. Năm loại nhựa phổ biến nhất chiếm hơn 63% về số lượng
ở các địa điểm khảo sát ven sông và ven biển.

•

Các đồ nhựa dùng một lần (SUP) chiếm 72% (về số lượng) trong tổng số
rác thải nhựa thu gom được tại các địa điểm ven sông, và chiếm 52% (về
số lượng) trong tổng số rác thải nhựa thu gom được tại các địa điểm ven
biển trong các khảo sát thực địa. Túi nhựa và các mảnh vỡ của túi (chiếm
khoảng 26% các vật nhựa) là những đồ nhựa dùng một lần phổ biến nhất tại
các địa điểm khảo sát. Khi tính gộp hai loại chất thải này, chúng là loại phổ
biến nhất ở các khu vực sông và phổ biến thứ hai ở các khu vực ven biển.
Hộp xốp đựng thực phẩm là một trong năm loại nhựa hàng đầu ở cả các
địa điểm ven sông và ven biển.

•

Ngư cụ cũng rất phổ biến, chiếm khoảng 30% chất thải nhựa (về số lượng).

•

Cách giải quyết ô nhiễm nhựa do các vật dụng này gây ra không nên dựa
trên việc thay thế đồ nhựa dùng một lần bằng các vật dụng dùng một
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lần không phải nhựa hoặc đồ nhựa sử dụng
nhiều lần, vì cả hai loại này đều gây ra tác động
tiêu cực và không phù hợp với mục tiêu của Việt
Nam tiến tới một nền kinh tế tuần hoàn. Do đó,
để khuyến khích các sản phẩm thay thế, cần tập
trung vào việc khuyến khích các vật dụng không
phải nhựa có thể tái sử dụng nhằm mục tiêu cắt
giảm về tổng thể phát sinh chất thải nhựa. Cần
xem xét và phân tích các biện pháp chính sách
cụ thể nhằm giải quyết vấn đề sử dụng các vật
dụng này và cần xây dựng một lộ trình để loại
bỏ chúng một cách từ từ, đi đôi với cách tiếp cận
theo từng giai đoạn hướng tới một hệ thống quản
lý chất thải rắn hiện đại, tổng hợp và bền vững.
•

Cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao nhận thức
của người dân Việt Nam về giảm thiểu, tái sử
dụng chất thải và hạn chế xả rác, nhằm giảm
nhu cầu đối với nhựa có công dụng thấp, hỗ trợ
cơ sở hạ tầng quản lý chất thải hiệu quả hơn về
chi phí và giảm tình trạng xả rác xuống sông ngòi
và đại dương.

sử dụng thành công trong nghiên cứu này giúp
đánh giá ô nhiễm nhựa trên sông tại một số thành
phố ở Việt Nam. Bằng cách gắn camera trên một
máy bay không người lái, có thể khảo sát một khu
vực rộng lớn trong thời gian ngắn. Thông qua
khảo sát bằng máy bay không người lái và khảo
sát trên cầu, sử dụng các thiết bị có sẵn tại địa
phương với giá cả phải chăng, nghiên cứu này
đã giúp tăng cường năng lực của địa phương có
thể tự mình thực hiện các khảo sát này. Dựa trên
nghiên cứu này và các nghiên cứu trước đó, khảo
sát các khu vực rộng lớn bằng máy bay không
người lái là một cách hiệu quả và nhanh chóng
giúp xác định các loại nhựa phổ biến nhất với
yêu cầu nhân lực tối thiểu.
•

Dựa trên bài học kinh nghiệm từ các khảo
sát bằng máy bay không người lái trước đây,
nghiên cứu này lần đầu tiên thực hiện quan
trắc trên cầu dựa trên công nghệ viễn thám
tại Việt Nam. Đối với thí điểm này, camera được
gắn trên cầu để ghi lại vận chyển nhựa trong thời
gian dài. Cách tiếp cận này về quan trắc nhựa
dài hạn sẽ giúp Chính phủ Việt Nam theo dõi tác
động của các chính sách giảm thiểu ô nhiễm theo
thời gian. Thông qua việc đo lường khối lượng
các vật nhựa trôi nổi trên sông trong thời gian
dài, đã chứng minh được rằng các khảo sát trên
cầu trong nghiên cứu này là đặc biệt phù hợp
giúp định lượng lượng nhựa bị rò rỉ ra sông ngòi.

•

Ngoài ra, lần đầu tiên, nghiên cứu này đánh
giá nhựa chìm dưới nước bằng cách sử dụng
lưới kéo hạ xuống từ cầu. Mặc dù phương pháp
này khá tốn công sức nhưng thông qua xác định
tổng khối lượng nhựa trong một cột nước sông,
cũng như nhựa nổi trên bề mặt, nghiên cứu này
giúp tăng cường hiểu biết về ô nhiễm nhựa tại
Việt Nam. Hiệu quả của khảo sát nhựa bằng lưới
kéo hiện đã được khẳng định, và khảo sát có thể
được nhân rộng nếu có đủ thời gian và nhân lực.
Để xác định mối quan hệ giữa lượng nhựa và các
loại nhựa bề mặt và nhựa chìm, khảo sát lưới kéo
cần được nhân rộng ở một số địa điểm, kết hợp
với khảo sát viễn thám trên cầu. Sự kết hợp này sẽ
cho phép mô hình hóa tổng vận chuyển nhựa trên
sông mà chỉ dựa trên phép đo bề mặt tự động.

Triển vọng về một hệ thống quan trắc ô nhiễm
nhựa địa dương
•

•

Khảo sát thực địa là phương pháp được chấp
nhận rộng rãi giúp xác định 10 loại nhựa gây
ô nhiễm hàng đầu mà có thể triển khai khá
nhanh và không yêu cầu năng lực quá cao. Liên
minh châu Âu (EU) đã sử dụng phương pháp này
trước khi đưa ra chỉ thị về nhựa dùng một lần và
phương pháp này cũng đã được áp dụng thành
công ở một số quốc gia Đông Á và Thái Bình
Dương, gồm Campuchia, Việt Nam và Philippines.
Việc phát hiện và phân tích tự động các đồ
nhựa bằng phương pháp viễn thám đã được
thực hiện ở Việt Nam, sử dụng cả máy bay
không người lái và khảo sát trên cầu. Những
phát hiện của các khảo sát này cho thấy rằng
những phương pháp này có thể được mở rộng
áp dụng ở địa phương một cách dễ dàng. Đối
với cả hai phương pháp, hình ảnh thu thập được
tự động phân tích thông qua quy trình học máy.
Khảo sát bằng máy bay không người lái là một
phương pháp hiện đại về đánh giá nhựa được
thử nghiệm lần đầu ở Campuchia, sau đó được

Tóm tắt tổng quan
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Tăng trưởng kinh tế, tốc độ đô thị hóa nhanh và
lối sống thay đổi ở Việt Nam đã gây ra khủng
hoảng ô nhiễm nhựa trên phạm vi cả nước. Kể
từ năm 1990, đã có sự gia tăng đáng kể trong việc
sử dụng nhựa ở Việt Nam, từ 3,8 kg/người vào năm
1990 (MONRE, 2020) lên 81 kg/người vào năm 2019
(IUCN-EA-QUANTIS, 2020). Chỉ có khoảng 15% rác
thải nhựa trong nước được tái chế và khoảng hơn
một nửa lượng rác thải nhựa — tương đương 3,6 triệu
tấn/năm — chưa được xử lý tốt (IUCN-EA-QUANTIS,
2020). Phần rác thải nhựa còn lại tại Việt Nam, nếu
không được chôn lấp tại các bãi rác thì sẽ chôn tại các
bãi chôn lấp chất thải tự phát, đốt lộ thiên, hoặc vứt
xuống ao, hồ, sông, suối. Do vậy, theo ước tính Việt
Nam là một trong năm nước gây ô nhiễm đại dương
hàng đầu trên thế giới (Jambeck và cộng sự 2015).
Việt Nam cam kết giải quyết các thách thức về ô
nhiễm chất thải nhựa. Tháng 10/2018, Hội nghị lần
thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã
thông qua Nghị quyết số 36-NQ/TW (ngày 22/10/2018)
về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị
quyết đặt ra mục tiêu về “ngăn ngừa, kiểm soát và
giảm thiểu đáng kể ô nhiễm môi trường biển” và
“trở thành quốc gia đi đầu trong khu vực trong giảm
thiểu rác thải nhựa đại dương”. Ngày 4/12/2019, Thủ
tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1746/QĐ-TTg
ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý
rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Ngoài ra,
Luật Bảo vệ môi trường mới sẽ có hiệu lực vào ngày
1/1/2022 đã đưa ra các chính sách “người xả rác trả
tiền” (pay as you throw) yêu cầu phân loại chất thải,
và tạo cơ sở pháp lý cho các chương trình về trách
nhiệm mở rộng của người sản xuất (EPR).
Trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Việt Nam (MONRE), Nhóm Ngân hàng Thế giới
đã huy động tài chính từ quỹ PROBLUE, một quỹ
tín thác đa phương, nhằm hỗ trợ Việt Nam trong
nỗ lực giải quyết ô nhiễm chất thải nhựa. Mục tiêu
chung của chương trình hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu
này là hỗ trợ giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề
về rác thải nhựa, gồm cả rác thải nhựa gây ô nhiễm
đại dương. Chương trình có ba hợp phần: (1) hỗ trợ
khảo sát và phân tích về rác thải nhựa; (2) xác định các
chính sách và đầu tư ưu tiên về quản lý chất thải rắn
và chất thải nhựa; và (3) tiến hành phân tích về chuỗi
giá trị nhựa ở Việt Nam, và đề xuất một kế hoạch
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hành động cho khu vực tư nhân. Báo cáo này được
thực hiện trong khuôn khổ Hợp phần 1 với mục tiêu
tăng cường kiến thức về mức độ ô nhiễm nhựa ở Việt
Nam nói chung; các loại rác thải nhựa gây ô nhiễm
sông ngòi và biển của Việt Nam; và các lựa chọn thay
thế có sẵn cho các loại sản phẩm nhựa. Kết quả của
phân tích này sẽ là bằng chứng hỗ trợ thiết kế các
chiến lược, chính sách và đầu tư nhằm tăng cường
quản lý chất thải nhựa tại Việt Nam
Báo cáo này tóm tắt kết quả của ba nghiên cứu
sau: (1) khảo sát thực địa thực hiện dọc bờ sông và tại
các khu vực ven biển nhằm xác định mức độ ô nhiễm
nhựa, và 10 loại rác thải nhựa gây ô nhiễm hàng đầu;
(2) quan trắc bằng viễn thám và lưới kéo tại một số
dòng sông đổ ra biển; và (3) phân tích sơ bộ về các
lựa chọn thay thế cho các sản phẩm nhựa phổ biến
nhất trong môi trường tại Việt Nam

Mục tiêu chung
Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm tăng cường kiến
thức về các loại chất thải nhựa trên sông và biển ở
Việt Nam, đồng thời xác định và phân tích các lựa
chọn thay thế tiềm năng trên thị trường của các
sản phẩm nhựa này. Khảo sát thực địa và quan trắc
trên sông nhằm xác định 10 rác thải nhựa phổ biến
nhất trong môi trường, qua đó xây dựng các chính
sách và các biện pháp mục tiêu nhằm loại bỏ dần
các loại nhựa có giá trị thấp. Mục tiêu là để xác định
số lượng và các loại chất thải nhựa, cũng như các vị
trí mà các chất thải này trôi ra sông và biển tại Việt
Nam. Mục tiêu chung của các cuộc khảo sát là cung
cấp thông tin và giúp tạo sự đồng thuận của các cơ
quan chính phủ trong việc giải quyết vấn đề rác thải
nhựa, giúp tăng cường kiến thức, năng lực và xây
dựng mối quan hệ đối tác với các địa phương. Ví dụ,
các cuộc điều tra bằng viễn thám và lưới kéo nhằm
mục đích thí điểm các phương pháp mới và sáng tạo
trong quan trắc rác thải nhựa. Mục tiêu khác là nhằm
giới thiệu các phương pháp luận khoa học giúp quan
trắc và đánh giá rác thải nhựa cho các đơn vị quản lý
và nghiên cứu về rác thải nhựa ở Việt Nam. Các đơn
vị này bao gồm các cơ quan liên quan của chính phủ
ở cấp trung ương và địa phương, các viện nghiên
cứu, các tổ chức phi chính phủ , và các cá nhân và tổ
chức có liên quan khác.
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Phương pháp tiếp cận
Bảng 1 tóm tắt các phương pháp khác nhau được sử dụng trong các phân tích về chất thải nhựa
Bảng 1:
MỤC TIÊU, ĐỊA ĐIỂM VÀ MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÁC
PHÂN TÍCH VÊ CHẤT THẢI NHỰA
Phương pháp
khảo sát

Mục tiêu

Địa điểm

Mô tả tóm tắt về
phương pháp

Khảo sát thực
địa

Mục tiêu nhằm: 1) xác định
số lượng và các loại rác thải
nhựa, cũng như các vị trí nơi
rác thải nhựa trôi ra sông
và biển, nhằm tìm hiểu mức
độ ô nhiễm nhựa và 10 loại
rác thải nhựa phổ biến nhất
dọc các bờ sông và tại các
địa điểm ven biển; và 2)
thông tin cho các cơ quan
chính phủ, tranh thủ sự
tham gia và ủng hộ để giải
quyết vấn đề rác thải nhựa,
tăng cường năng lực và xây
dựng mối quan hệ đối tác
với các địa phương

Tổng cộng, khảo sát đã
được thực hiện tại 38 vị
trí gồm 14 vị trí ven biển
tại 8 địa điểm, và 24 vị
trí ven sông tại 10 địa
điểm, thuộc các tỉnh Lào
Cai và thành phố Hải
Phòng ở phía Bắc; Thừa
Thiên Huế, Đà Nẵng,
Quảng Nam và Khánh
Hòa ở miền Trung; và
Sóc Trăng, thành phố
Hồ Chí Minh, Cần Thơ
và Kiên Giang (đảo Phú
Quốc) ở phía Nam.

Thực hiện các cuộc khảo sát
đã được chuẩn hóa tại các
địa điểm ven sông và ven
biển nhằm xác định thành
phần của 10 loại chất thải
nhựa phổ biến nhất, trong
số 7 danh mục chính và 38
danh mục phụ. Đối với các
địa điểm ven biển, tính toán
điểm số về tiêu chuẩn ô
nhiễm - Chỉ số Bờ biển Sạch
(CCI). Phần 2.1.2 giới thiệu
tổng quan về phương pháp
và phân tích các hạn chế của
phương pháp này.
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Phương pháp
khảo sát

Mục tiêu

Địa điểm

Mô tả tóm tắt về
phương pháp

Viễn
thám:Khảo sát
bằng máy bay
không người
lái

Mục tiêu của quan trắc rác
thải nhựa trên sông bằng
máy bay không người lái, và
khảo sát gần cầu và bằng
lưới kéo là nhằm: 1) nâng
cao kiến thức về các loại rác
thải nhựa trên sông và ven
biển; 2) nâng cao kiến thức
về số lượng rácthải nhựa
và các vị trí nơi rác thải
nhựa trôi ra sông và biển;
3) thí điểm quan trắc rác
thải nhựa dịch chuyển trên
sông; và 4) cung cấp thông
tin cho xây dựng các chính
sách và chương trình đầu tư
nhằm giảm thiểu ô nhiễm
nhựa đại dương thông qua
việc đánh giá kết quả.

Các cuộc khảo sát bằng
máy bay không người lái
được thực hiện tại Hải
Phòng (5 địa điểm), Hải
Dương (2 địa điểm) và
Sa Pa (2 địa điểm).

Sử dụng máy ảnh gắn trên
máy bay không người lái
để chụp ảnh các khu vực có
phạm vi rộng. Những hình
ảnh này được phân tích tự
động để phát hiện và phân
loại các mặt hàng nhựa. Phần
2.2.3 và 2.2.5 giới thiệu tổng
quan về phương pháp và
phân tích các hạn chế của
phương pháp này.

Quan trắc vận chuyện
rác thải nhưa trên sông
được thực hiện tại 3 khu
vực gồm Hải Phòng,
Lào Cai/Sa Pa và Hải
Dương - với 3 địa điểm
khảo sát tại mỗi khu vực.

Máy ảnh được gắn trên cầu
bắc qua sông. Các video được
phân tích tự động để phát
hiện và phân loại rác thải nhựa
nổi trên mặt nước trong một
khoảng thời gian nhất định.
Phần 2.2.3 và 2.2.5 giới thiệu
tổng quan về phương pháp
và phân tích các hạn chế của
phương pháp này.

Thí điểm bằng lưới kéo
được thực hiện tại cầu
Chanh Dương 2, Hải
Phòng.

Lưới kéo để thu gom rác thải
nhựa ở các độ sâu khác nhau
của cột nước nhằm hiểu rõ
hơn về các loại nhựa chìm dưới
nước. Tiến hành đo đạc việc
vận chuyển nhựa ở các vị trí
thẳng đứng khác nhau trên
một mặt cắt ngang và trên
toàn bộ cột nước. Phần 2.2.3 và
2.2.5 giới thiệu tổng quan về
phương pháp và phân tích các
hạn chế của phương pháp này.

Không thực hiện theo
địa điểm. Thực hiện
đánh giá thị trường cấp
quốc gia.

Đánh giá về các lựa chọn
thay thế nhựa dựa trên khảo
sát thực địa về 10 loại rác
thải nhựa gây ô nhiễm nhiều
nhất tại các khu vực ven sông
và ven biển ở Việt Nam. Dữ
liệu liên quan về các lựa chọn
thay thế nhựa hiện có trên
thị trường Việt Nam được
thu thập từ các nguồn sơ
cấp thông qua phỏng vấn
và nghiên cứu tài liệu về các
nguồn thứ cấp. Phần2.3.2
giới thiệu tổng quan về
phương pháp và phân tích
các hạn chế của phương
pháp này.

Viễn thám:
Khảo sát tại
cầu

Khảo sát bằng
lưới kéo

Khảo sát về
các lựa chọn
các sản phẩm
thay thế nhựa

Phân tích lựa chọn các sản
phẩm thay thế nhựa tập
trung xem xét việc nhập
khẩu và sản xuất nhựa; các
số liệu về sản xuất và tiêu
thụ; các lựa chọn thay thế,
và/hoặc khả năng tái chế
của các sản phẩm nhựa
được tìm thấy nhiều nhất
tại sông và các khu vực ven
biển ở Việt Nam.
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Các phát hiện chính
Các phát hiện của ba phân tích giúp trả lời các câu hỏi
liên quan đến: 1) mức độ ô nhiễm nhựa tại sông, suối
và khu vực ven biển, 2) 10 loại rác thải nhựa gây ô nhiễm
nhiều nhất tại sông và biển của Việt Nam; 3) tiềm năng
mở rộng quy mô quan trắc liên tục chất thải nhựa trên
sông, biển; và 4) các lựa chọn thay thế hiện có trên thị
trường Việt Nam đối với 10 loại rác thải nhựa phổ biến
gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất.
1.

Ước tính về mức độ ô nhiễm nhựa ở một số
khu vực bờ sông và ven biển của Việt Nam?

Mức độ ô nhiễm bờ sông (dựa trên khảo sát thực địa):
Tại 24 vị trí bờ sông được khảo sát, tổng số thu gom
được 2.707 mảnh chất thải rắn, trung bình 22,5 mảnh/
đơn vị.1 Chất thải nhựa chiếm 79,7% về số lượng và
57,2% về trọng lượng. Các đồ nhựa dùng một lần
chiếm 72% tổng lượng rác thải nhựa. Tại các tiểu vùng
thuộc miền Bắc, miền Trung và miền Nam, không có
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê nào về tổng số rác
thải nhựa. Tuy nhiên, số lượng rác thải nhựa trung
bình ở các vị trí bờ song thuộc khu vực đô thị (21,4
mảnh/đơn vị) cao hơn gần gấp hai lần so với số lượng
trung bình ở các vị trí bờ sông thuộc khu vực nông
thôn (12,1 mảnh/đơn vị). Cụ thể, số lượng các mảnh
nhựa ven sông tại Cần Thơ (34,5 mảnh/đơn vị), thành
phố Hồ Chí Minh (33,4 mảnh/đơn vị), và Lào Cai (30,1
mảnh/đơn vị) cao hơn so với các địa điểm khác; trong
khi số lượng các mảnh nhựa trên các bãi sông ở tỉnh
Sóc Trăng là thấp nhất (4,3 mảnh/đơn vị).
Mức độ ô nhiễm bờ biển (dựa trên khảo sát thực địa):
Rác thải nhựa chiếm 95,4% tổng lượng chất thải rắn,
trung bình 81 mảnh trên mỗi mét bờ biển.2 Các phân
tích cho thấy mật độ ô nhiễm chung ở Thừa Thiên
Huế (141,1 mảnh trên mỗi mét bờ biển), thành phố
Hồ Chí Minh (135,6 mảnh trên mỗi mét bờ biển) và
Quảng Nam (133,7 mảnh trên mỗi mét bờ biển) cao
hơn đáng kể so với ở các địa điểm khác. Mật độ đồ
nhựa thấp hơn đáng kể ở Hải Phòng (36,23 mảnh trên
mỗi mét bờ biển) và Đà Nẵng (27,9 mảnh trên mỗi
mét bờ biển). Các đồ nhựa dùng một lần chiếm 52%
tổng lượng chất thải nhựa tìm thấy tại các vị trí khảo
sát ven biển. Kết quả đo lường Chỉ số Bờ biển sạch
(CCI) cho thấy 10 vị trí (chiếm 71,4% tổng số) là cực
1

Đối với các vị trí bờ sông, “đơn vị” khảo sát là 1m2 diện tích
được đào đến độ sâu 0,3 mét.

2

“Mét bờ biển” được sử dụng làm đơn vị cho khảo sát tại các địa
điểm ven biển.

kỳ bẩn (chỉ số CCI trên 20), hai vị trí ở mức bẩn (chỉ số
CCI từ 10 đến 20), và hai vị trí khác ở mức trung bình
(chỉ số CCI từ 5 đến 10). Chỉ số CCI cao nhất được
ghi nhận tại bãi biển Bình Lập (379) và Mỹ Ca (192)
ở Khánh Hoà, bãi biển Lai Hòa ở Sóc Trăng (176),
Bãi Trường trên Đảo Phú Quốc (163) và bãi biển Bến
phà Gót ở Hải Phòng (73).
Mức độ ô nhiễm trên sông và dọc sông (dựa trên
khảo sát viễn thám và lưới kéo): Khảo sát được thực
hiện bằng máy bay không người lái ở tầm cao cho
phép xác định các điểm nóng ô nhiễm tại các vị trí
khảo sát. Tiếp đó, hình ảnh với độ phân giải cao chụp
ở tầm thấp giúp phân tích các điểm nóng rất hiệu quả.
Cách tiếp cận này đã thành công trong việc phân tích
trên diện rộng về số lượng rác thải trên sông, cùng
với các đánh giá về diện tích và khối lượng chất thải.
Tình trạng rác thải là đáng báo động ở tất cả các vị trí
được điều tra; ở những vị trí không có nhiều rác tích
tụ, nhựa thường bị mắc kẹt trong thảm thực vật trên
bờ hoặc trôi nổi trên sông. Hình 1 minh họa về các
điểm nóng ô nhiễm cao ở Hải Dương (tích tụ nhiều
rác thải) và tại các vị trí ở Hải Phòng (chủ yếu là rác
thải nhựa mắc kẹt trong thảm thực vật).
Các cuộc khảo sát quan trắc sông với camera gắn trên
cầu để chụp ảnh trong những khoảng thời gian xác
định cho kết quả về rác nhựa trôi nổi. Ví dụ, khảo sát
tại cầu Suối Cát (Cầu Lao Chải) ở Sa Pa đã xác định
được số lượng lớn (360) các vật thể trôi nổi vào ngày
khảo sát, và có sự vận chuyển đáng kể với ước tính có
hơn 10 loại rác thải nhựa di chuyển trong vòng nửa
giờ trong một khoảng thời gian dài của ngày khảo sát.
Việc lấy mẫu lưới kéo ở một số độ sâu khác nhau bằng
cách sử dụng lưới di động cũng mang lại hiệu quả
trong việc xác định sự dịchchuyển của rác thải nhựa
tại một mặt cắt ngang. Theo đó, tất cả các kích thước
nhỏ (ngay cả các vật thể nhỏ) đều được thu gom, và
có thể xác định sự tập trung của rác thải nhựa dựa
trên các phép đo vận tốc dòng chảy. Ví dụ, tại nhánh
sông Chanh Dương 2 ở Hải Phòng, sự tập trung của
rác thải nhựa thay đổi trong khoảng từ 3 đến 18 mảnh
nhựa trên 1.000m³ nước. Khi ngoại suy cho tổng các
mảnh nhựanhựa, kết quả là mỗi giờ có khoảng 440
miếng nhựa dịch chuyển theo dòng nước, tương đương
khoảng 4kg nhựa. So sánh giữa khả năng phát hiện
của máy ảnh và kết quả đo của lưới kéo cho thấy số
lượng các mảnh nhựa được ghi nhận trên tổng độ
sâu của cột nước cao gấp đôi so với số lượng được
máy ảnh phát hiện ở lớp nước trên cùng.

Tóm tắt tổng quan

| 17

Hình 1.
VÍ DỤ VỀ CÁC ĐIỂM NÓNG KHẢO SÁT BẰNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI

2.

10 loại rác thải nhựa gây ô nhiễm phổ biến
nhất trên sông và biển Việt Nam?

10 loại rác thải nhựa phổ biến nhất tại bờ sông:
Về mật độ, 10 loại rác thải nhựa phổ biến nhất tại bờ
sông chiếm từ 81,5% (sông Mê Kông) đến 93,4% (sông
Hồng) tổng lượng rác thải nhựa. Tại các vị trí ven sông
ở cả nông thôn và thành thị, túi ni lông cỡ 1 (0–5kg)

là vật dụng thường gặp nhất (chiếm 20,6% và 22%,
về số lượng, tương ứng tại nông thôn và thành thị).
Do đó, kết quả trung bình chung của các cuộc khảo
sát tại các khu vực sông cho thấy 21,9% tổng lượng
rác thải nhựa là túi nhựa, loại từ 0–5 kg, tiếp theo là
hộp xốp đựng thực phẩm và mảnh nhựa mềm (chủ
yếu bao gồm mảnh nhựa của túi ni lông) (Hình 2).

Hình 2:
TỶ LỆ % CỦA 10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA PHỔ BIẾN NHẤT TẠI BỜ SÔNG THEO MẬT ĐỘ (SỐ VẬT DỤNG TRÊN
MỘT ĐƠN VỊ) VÀ TRỌNG LƯỢNG (TRỌNG LƯỢNG TRÊN MỘT ĐƠN VỊ)
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Hình 3:
TỶ LỆ % CỦA 10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA GÂY Ô NHIỄM NHIỀU NHẤT TẠI CÁC BÃI BIỂN THEO MẬT ĐỘ (SỐ VẬT
DỤNG TRÊN MỖI MÉT BỜ BIỂN) VÀ TRỌNG LƯỢNG (TRỌNG LƯỢNG TRÊN MỖI MÉT BỜ BIỂN)

10 loại rác thải nhựa phổ biến nhất tại các bãi biển:
Tại các vị trí ven biển, 10 loại rác thải nhựa hàng đầu
chiếm 84% tổng lượng rác thải nhựa. Trong số đó, rác
thải liên quan đến nghề cá là phổ biến nhất (32,5%),3
tiếp theo là mảnh nhựa mềm (18,1%), túi nhựa cỡ 1
(0–5kg) (7,1%) và hộp xốp đựng thực phẩm (6,8%)
(xem Hình 3). Các đồ nhựa dùng một lần chiếm 52%.
Các loại rác thải nhựa phổ biến nhất được xác định
thông qua khảo sát viễn thám và lưới kéo: Các cuộc
khảo sát bằng máy bay không người lái có hiệu quả
trong việc phát hiện rác thải. Tại các địa điểm khảo sát,
các vật nhựa sau được tìm thấy nhiều nhất (từ nhiều
nhất đến ít nhất): Polystyrene, bao gồm hộp đựng
thực phẩm (40%), nắp cốc, nắp và nhựa nhỏ (19%),
túi LDPE, Bao bì và chai PET (18%). Thí điểm lưới kéo
cũng có hiệu quả trong việc phân tích số lượng và
trọng lượng của các loại chất thải khác nhau. Ví dụ,
tại nhánh sông Chanh Dương 2 ở Hải Phòng, trong
vòng hơn sáu giờ, tổng lượng rác thu gom là 121
mảnh, trong đó nhiều nhất là bao bì và bao bì khác
(41,3%), và xếp thứ hai là túi nhựa (30,6%).
3

Ngư cụ gồm hai loại: i) ngư cụ 1 (Dây câu nhựa, mảnh lưới, mồi
câu và dây câu, phao nhựa cứng), và ii) ngư cụ 2 (Polystyrenes –
EPS, phao và vật nổi).

3.

Việc sử dụng kết hợp các phương pháp viễn
thám và khảo sát lưới kéo để quan trắc vận
chuyển rác thải nhựa trên sông có khả thi
không?

Trong nghiên cứu này tại Việt Nam, phương pháp
tiếp cận mới trên thế giới về quan trắc rác thải
nhựa dựa trên công nghệ viễn thám đã được thử
nghiệm thành công. Đây là cơ sở giúp Chính phủ
Việt Nam xem xét thực hiện quan trắc rác thải nhựa
trong dài hạn nhằm tăng cường các kiến thức về ô
nhiễm nhựa, thiết lập dữ liệu cơ sở và đo lường tác
động của các chính sách và chương trình trong các
giai đoạn. Các kinh nghiệm trong lần thí điểm đầu
tiên này có thể tạo nền tảng cho việc tiến hành quan
trắc rác thải nhựa trên diện rộng ở Việt Nam cũng
như các nước khác. Ví dụ, việc ứng dụng đồng thời
lưới kéo đã cho thấy tiềm năng liên kết các kết quả
này với khảo sát viễn thám và thiết lập các mô hình
để ước tính tổng tải trọng chất thải nhựa, bao gồm
cả chất thải nhựa chìm dưới nước, dựa trên việc phát
hiện tự động chất thải nhựa trên bề mặt. Về việc mở
rộng quy mô quan trắc vận chuyển nhựa, những hạn
chế của phương pháp điều tra viễn thám và lưới kéo
được thảo luận trong phần 2.2.3.4.

Tóm tắt tổng quan
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4. Việt Nam có sản phẩm thay thế đối với 10 loại
rác thải nhựa phổ biến nhất không?

có thể gây tác động tiêu cực và có thể không phù hợp
với lộ trình hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn.

Kết quả phân tích sơ bộ các sản phẩm thay thế
cho thấy trên thị trường Việt Nam đã có các sản
phẩm thay thế cho hầu hết các đồ nhựa dùng một
lần (SUPs) được xác định cần ưu tiên. Những lựa
chọn thay thế này chủ yếu là cho túi nhựa và rác thải
liên quan đến thực phẩm mang đi4 (để biết chi tiết,
xem Phần 2.3).

Do đó, trong việc khuyến khích các sản phẩm thay
thế, cần tập trung vào khuyến khích các sản phẩm
có thể tái sử dụng không phải bằng chất liệu nhựa
để giảm thiểu tổng thể việc phát sinh chất thải
nhựa. Tuy nhiên, đặc biệt đối với ống hút nhựa, do
có sẵn nguồn nguyên liệu thay thế tương đối rẻ, mức
độ chấp nhận của người tiêu dùng cao và có nhiều
nhà sản xuất sản phẩm thay thế, việc sử dụng các
lựa chọn thay thế dùng một lần đối với ống hút nhựa
đã tương đối phổ biến. Ngoài ra, các lựa chọn thay
thế này cũng đã được tiêu thụ với số lượng tương
đương với ống hút nhựa. Việc khuyến khích các sản
phẩm thay thế khác thông qua các chính sách và ưu
đãi, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi sang mô hình tái
sử dụng bằng cách bù đắp cho đơn giá cao hơn, sẽ
đóng vai trò quan trọng trong việc cắt giảm hơn nữa
các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, nguyên nhân
gây ra phần lớn ô nhiễm nhựa tại Việt Nam.

Trong khi các sản phẩm thay thế hiện thường có giá
cao hơn sản phẩm nhựa dùng một lần (SUP) tương
ứng, hầu hết các sản phẩm thay thế là sản phẩm
có thể tái sử dụng. Về nguyên tắc, mục tiêu là không
nên thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần bằng các
đồ dùng một lần không phải bằng nhựa hoặc các đồ
dùng nhiều lần bằng nhựa, vì những đồ dùng này cũng

4

Trong báo cáo này, thuật ngữ 'mang đi' (‘take-away’) áp dụng
cho bao bì đựng thực phẩm nấu chín và được bán để mang đi
ăn ở nơi khác. Thuật ngữ 'bài học rút ra' (takeaway) nói đến các
điểm chính đưa ra trong báo cáo này.

Ảnh: 22August - Shutterstock
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Kiến thức còn thiếu và các bước tiếp theo
1.

Khuyến nghị về phương pháp khảo sát quan
trắc nhựa tổng hợp

Các phân tích được thực hiện trong nghiên cứu
này cho thấy tính khả thi của việc thực hiện các
cuộc khảo sát thực địa với chi phí thấp sử dụng
các phương pháp khác nhau nhằm cung cấp cho
các nhà hoạch định chính sách ở cấp trung ương
và địa phương một bức tranh tổng thể liên quan
đến việc rác thải nhựa xâm nhập môi trường. Các
nghiên cứu tập trung vào khối lượng, chủng loại, nhãn
hiệu, lưu lượng và các điểm nóng rác thải nhựa. Ngoài
ra, nghiên cứu này đã thí điểm thành công cách xác
định rác thải nhựa trên sông dựa vào phương pháp
viễn thám, kết hợp với phân tích hình ảnh tự động từ
camera gắn trên cầu bắc qua sông có thể tự động
phát hiện và phân tích các vật dụng bằng nhựa trong
thời gian dài hơn. Những kết quả thí điểm khảo sát
thực địa và viễn thám giúp Chính phủ Việt Nam xem
xét việc thực hiện quan trắc chất thải nhựa trong dài
hạn nhằm tăng cường kiến thức về ô nhiễm nhựa,
thiết lập dữ liệu cơ sở và đo lường các tác động theo
thời gian của các chính sách và giải pháp khác của
chính phủ.
Tùy thuộc vào mục tiêu chính sách về quan trắc, có
thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng
cần xây dựng các quy trình thủ tục theo vị trí cụ thể để
xác định loại khảo sát và tần suất khảo sát phù hợp.
Các phương pháp khác nhau áp dụng trong nghiên
cứu này có thể xem xét đưa vào hướng dẫn kỹ thuật
của Việt Nam về quan trắc chất thải nhựa, giúp các
cơ quan có liên quan ở trung ương và địa phương
theo dõi định kỳ việc thực hiện chính sách về rác thải
nhựa. Để hướng dẫn các địa phương quan trắc rác
thải nhựa, đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường xây
dựng các hướng dẫn ký thuật này.
2.

Lộ trình chính sách nhằm giải quyết chất thải
nhựa có giá trị thấp và sử dụng một lần

Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết lượng rác
thải nhựa rò rỉ tại các vị trí khảo sát là từ một số
ít sản phẩm nhựa, trong đó phần lớn là sản phẩm
chỉ sử dụng một lần và có giá trị thấp. Do đó, cần
ưu tiên có các giải pháp chính sách đối với các
sản phậm nhựa này. Tuy nhiên, cần xây dựng một
lộ trình phát triển chính sách và triển khai thực hiện
chính sách ở cấp quốc gia và địa phương. Dựa trên

các thông lệ quốc tế tốt, cần đánh giá một loạt các
công cụ chính sách nhằm giải quyết các vấn đề về
rác thải nhựa, bao gồm các lệnh cấm; thuế và phí;
yêu cầu thiết kế; các chương trình về trách nhiệm
mở rộng của nhà sản xuất (EPR); tiêu chuẩn cho các
lựa chọn sản phẩm thay thế nhựa; và các lựa chọn về
báo cáo, giám sát và thực thi. Cũng cần xây dựng kế
hoạch tham gia của các bên liên quan để cung cấp
thông tin đối thoại chính sách đối với từng loại sản
phẩm nhựa. Hợp phần thứ hai của hỗ trợ kỹ thuật và
nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới tập trung vào
các khuyến nghị chính sách và đầu tư.
3.

Phân tích và đề xuất các giải pháp về rác
thải nhựa trong hoạt động nghề cá và nuôi
trồng thủy sản.

Kết quả khảo sát thực địa cho thấy ngư cụ bằng
nhựa là phổ biến nhất ở các khu vực ven biển. Vì
các nghiên cứu phân tích chủ yếu tập trung vào các
nguồn ô nhiễm nhựa trên đất liền, cần phải có một
đánh giá cơ bản kỹ lưỡng hơn về rác thải nhựa đại
dương từ ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản,
cùng với đánh giá về các biện pháp giảm thiểu tiềm
năng và khuyến nghị chính sách. Về vấn đề này, trong
khuôn khổ Dự án Phát triển Thủy sản Bền vững sắp
tới của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Thế giới sẽ
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ mục tiêu này, và
xác định các điểm đầu vào cụ thể để bắt đầu thực
hiện Kế hoạch Hành động Quản lý Chất thải Nhựa
Đại dương của ngành thủy sản, đã được Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn thông qua gần đây.
4. Phát triển các chiến lược truyền thông và
nâng cao nhận thức cộng đồng về 10 loại rác
thải nhựa phổ biến nhất trong môi trường
Kết quả khảo sát cùng với phân tích thị trường sơ
bộ về các lựa chọn thay thế nhựa đã làm nổi bật
tầm quan trọng của nhận thức cộng đồng trong
việc giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa. Cần
phải tăng cường giáo dục người dân và thanh thiếu
niên về giảm thiểu, tái sử dụng chất thải nhựa và hạn
chế xả rác thải nhựa để giảm nhu cầu về nhựa ít công
dụng, hỗ trợ các hệ thống cơ sở hạ tầng quản lý chất
thải hiệu quả hơn về chi phí và giảm thiểu tình trạng
xả rác vào sông, biển. Cần xây dựng một chiến lược
truyền thông và nâng cao nhận thức song song với
thực hiện các phân tích và lộ trình chính sách nhựa,
như đã thảo luận ở trên.
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Trên thế giới, nhựa đã trở nên phổ biến rộng rãi nhưng chưa được quản lý tốt và là chất
ô nhiễm nguy hiểm trong không khí, trên đất liền và ở dưới nước. Không có chất ô nhiễm
nào khác có thể so sánh về tác động trên quy mô địa lý với nhựa, từ những ngọn núi cao nhất
đến tận đáy những vùng biển sâu nhất và nhựa có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế cũng như
cuộc sống của con người. Với hơn 170 hóa chất, ô nhiễm do nhựa có thể gây ra các tác động
đến sức khỏe như ung thư; nhiễm độc thần kinh; và các tác động đến hệ sinh sản, miễn dịch
và di truyền. Chất thải nhựa trong các bãi chôn lấp thải ra các hóa chất độc hại ảnh hưởng đến
cộng đồng (Azoulay và cộng sự, 2019) và các hạt nhựa có thể thu hút, đóng vai trò là vật chủ
và lan truyền vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh gây bệnh cho người (Arias-Andres và cộng sự,
2018) cũng như vi rút (Azoulay và cộng sự, 2019 và Van Doremalen, 2020). Tuy nhiên, do các
biện pháp bảo vệ còn hạn chế, các thông tin còn mâu thuẫn nên đã hạn chế người tiêu dùng
đưa ra các lựa chọn sáng suốt và giảm mức độ phơi nhiễm đối với nhựa.

Việt Nam là một trong những nước chính gây ô nhiễm đại dương trên thế giới.
Hàng năm, có khoảng 2,8 đến 3,1 triệu tấn chất thải nhựa được thải ra trên đất
liền ở Việt Nam, và Việt Nam được xem là một nước gây ô nhiễm nhựa lớn. Do
thải ra ước tính khoảng 0,28 đến 0,73 triệu tấn nhựa hàng năm, Việt Nam là một
trong năm nước gây ô nhiễm hàng đầu cho các đại dương trên thế giới (Jambeck
và cộng sự 2015). Việt Nam cũng được xem là một trong những quốc gia chưa
quản lý tốt rác thải nhựa do các cộng đồng ven biển tạo ra (Law và các cộng sự,
2020). Năm 2016, có 0,57 triệu tấn chất thải nhựa chưa được quản lý tốt đã bị rò rỉ
ra vùng ven biển Việt Nam (Law và các cộng sự, 2020). Các mối đe dọa sức khỏe
liên quan bao gồm sợi vi nhựa được tìm thấy ở 12 trong số 24 loài cá thương mại
ở Vịnh Bắc Bộ (Koongolia và cộng sự, 2020), và ô nhiễm nhựa nghiêm trọng ở các
rạn san hô và rừng ngập mặn ven biển của Việt Nam. Năm 2010, Lamb và cộng sự
(2018) ước tính có 41 triệu mảnh nhựa bị mắc trong các rạn san hô của Việt Nam
và con số này sẽ tăng lên 177 triệu mảnh nhựa vào năm 2025. Những mối đe dọa
này gây ra bệnh dịch cho san hô và giảm độ che phủ rừng ngập mặn, do đó gây
ra lũ lụt lớn hơn ở các cộng đồng ven biển, cũng như các bệnh lây truyền qua
đường nước. Cụ thể, ô nhiễm nhựa là một vấn đề đối với các gia đình phụ thuộc
vào nghề cá và du lịch (Menéndez và cộng sự, 2020).
Tăng trưởng kinh tế, tốc độ đô thị hóa nhanh và lối sống thay đổi ở Việt Nam
đã làm gia tăng chất thải rắn. Ở các khu vực thành thị, ước tính có khoảng 10-15%
chất thải không được thu gom, và ở các vùng nông thôn, tỷ lệ này tăng lên 45-60%.
Ngoài ra, chỉ có 10% chất thải được thu hồi thông qua tái chế hoặc tái sử dụng (Bộ
TNMT, 2020). Tình hình hiện trở nên cấp bách: chất thải rắn sinh hoạt phát sinh
trên toàn quốc trung bình đạt 64.500 tấn/ngày (23,5 triệu tấn/năm), trong đó 71%
được xử lý tại các bãi chôn lấp, phần lớn không phải là bãi chôn lấp hợp vệ sinh
(Bộ TNMT 2020). Hơn nữa, tổng lượng chất thải dự kiến sẽ tăng 100% trong vòng
chưa đầy 15 năm (Bộ TNMT, 2020). Mặc dù vậy, giải quyết các thách thức về chất
thải rắn có thể mang lại đồng lợi ích cho phát triển. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc
đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDG) 12.4 (về quản lý
chất thải và hóa chất có trách nhiệm) là một chiến lược ít rủi ro giúp đạt được tiến
bộ quốc gia đối với nhiều SDG khác (UNEP, 2019; WWF, 2020).
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Việc nhập khẩu, sản xuất và sử dụng nhựa gia tăng
nhanh và không quản lý tốt chất thải ở Việt Nam
đã dẫn đến cuộc khủng hoảng về ô nhiễm nhựa
trên toàn quốc, đặc biệt là ở các khu vực thành
thị và ven biển, và 55% người tiêu dùng coi đây
là một vấn đề nghiêm trọng (Quách & Milne, 2019).
Sử dụng nhựa hàng năm đã tăng từ 3,8 kg/đầu người
năm 1990, lên 33 kg/đầu người năm 2010, 41 kg/đầu
người năm 2015 (Bộ TNMT, 2020) và 81 kg/đầu người
năm 2019 (IUCN-EA-QUANTIS, 2020). Kể từ khi Trung
Quốc ban hành chính sách “Thanh kiếm quốc gia”
vào năm 2018, cấm nhập khẩu hầu hết nhựa và vật
liệu phế thải, những chất thải này đã chuyển hướng
sang khu vực Đông Nam Á và các quốc gia với quản
lý lỏng lẻo hơn, trong đó có Việt Nam. Sau khi Trung
Quốc công bố kế hoạch ngừng nhập khẩu chất thải
vào tháng 7 năm 2017, nhập khẩu chất thải nhựa tại
Việt Nam đã tăng vọt từ khoảng 40.000 tấn/tháng lên
mức cao nhất 100.000 tấn/tháng trong tháng 11/2017
(Tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace), 2019). Hiện
tại, chỉ có 20% nguyên liệu nhựa dùng trong công
nghiệp (bao gồm nguyên liệu thô và tái chế) được
sản xuất trong nước tại Việt Nam; phần còn lại (80%
nguyên liệu đầu vào cho sản xuất [tổng cộng 8 triệu
tấn]) được nhập khẩu (IUCN-EA-QUANTIS, 2020).
Việt Nam cam kết giải quyết các thách thức về ô
nhiễm chất thải nhựa. Tháng 10/2018, Hội nghị lần
thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã
thông qua Nghị quyết số 36-NQ/TW (ngày 22/10/2018)
về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị
quyết đặt ra mục tiêu về “ngăn ngừa, kiểm soát và
giảm thiểu đáng kể ô nhiễm môi trường biển” và
“trở thành quốc gia đi đầu trong khu vực trong giảm
thiểu rác thải nhựa đại dương”. Ngày 4/12/2019, Thủ
tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1746/QĐ-TTg
ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý
rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Kế hoạch
đặt ra mục tiêu giảm 50% rác thải nhựa đại dương
vào năm 2025, 75% vào năm 2030, và loại bỏ nhựa
sử dụng một lần khỏi các điểm du lịch ven biển và
các khu bảo tồn biển vào năm 2030. Theo đó, Bộ Tài
nguyên và Môi trường Việt Nam (Bộ TNMT) đang nỗ
lực nâng cao hiểu biết về vấn đề rác thải nhựa để xây
dựng các chính sách và chương trình đầu tư về quản
lý nhựa. Ngoài ra, Luật Bảo vệ môi trường mới sẽ có
hiệu lực vào ngày 1/1/2022 đã đưa ra các chính sách
“người dùng phải trả tiền” (pay as you throw), yêu

cầu phân loại chất thải, và tạo cơ sở pháp lý cho các
chương trình về trách nhiệm mở rộng của người sản
xuất (EPR).
Tại Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia
Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 34 vào tháng 6/2019,
các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam,
đã bày tỏ quan ngại về tỷ lệ cao của rác thải nhựa
đại dương trong khu vực, và thông qua Tuyên bố
Băng Cốc về Chống lại Rác thải nhựa đại dương trong
khu vực ASEAN và Khung Hành động ASEAN về Rác
thải nhựa đại dương. Dựa trên cam kết này, Ngân
hàng Thế giới đã được Thái Lan (chủ tịch ASEAN năm
2020) đề xuất hỗ trợ xây dựng Kế hoạch Hành động
của ASEAN về Chống lại Rác thải nhựa đại dương.
Thông qua ba hội thảo cấp khu vực của các bên liên
quan, và các vòng đánh giá bổ sung và đầu vào của
10 quốc gia thành viên ASEAN, Kế hoạch Hành động
Khu vực, được thông qua vào tháng 5/2021 (ASEAN,
2021), đề xuất một cách tiếp cận tổng hợp để giải
quyết ô nhiễm nhựa đại dương của khu vực ASEAN
trong 5 năm tới (2021–2025) với 14 hành động cấp
khu vực thuộc ba giai đoạn chính của chuỗi giá trị.
Đó là: 1) Giảm đầu vào của hệ thống, 2) Tăng cường
thu gom và giảm thiểu rò rỉ, và 3) Tạo ra giá trị tái sử
dụng của chất thải.
Bất chấp những cam kết gần đây, vẫn tồn tại nhiều
thách thức trong việc xây dựng các chính sách để
loại bỏ dần việc sử dụng nhựa dùng một lần và
khuyến khích các biện pháp kinh tế tuần hoàn ở cả
phía cung và cầu. Cũng cần gia tăng phân bổ ngân
sách để mở rộng phạm vi thu gom và tăng cường việc
xử lý chất thải có kiểm soát. Việc thực hiện cải cách
thể chế để giải quyết thực tế về cách tiếp cận manh
mún của các cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề
chất thải cũng sẽ là chìa khóa quan trọng. Tuy nhiên,
một trở ngại lớn cản trở việc thực hiện các cam kết
là hiện vẫn còn thiếu các nghiên cứu phân tích và dữ
liệu về số lượng và chủng loại nhựa trên các sông,
lưu vực sông và biển.
Trên cơ sở đề xuất của Bộ TNMT, Nhóm Ngân hàng
Thế giới đã huy động tài chính từ quỹ PROBLUE,
một quỹ tín thác đa phương, nhằm hỗ trợ Việt Nam
trong nỗ lực giải quyết ô nhiễm chất thải nhựa. Mục
tiêu chung của chương trình hỗ trợ kỹ thuật (HTKT)
và nghiên cứu này là hỗ trợ Việt Nam giải quyết các
vấn đề về rác thải nhựa, gồm cả rác thải nhựa đại
dương, thông qua tăng cường kiến thức về ô nhiễm
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nhựa và chuỗi giá trị, đồng thời xác định các chính
sách và đầu tư công và tư hiệu quả. Chương trình do
Ngân hàng Thế giới thực hiện, với sự phối hợp chặt
chẽ của Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI),
và Tổng cục Môi trường Việt Nam (VEA) thuộc Bộ
TNMT và chính quyền cấp tỉnh. Chương trình có ba
hợp phần: (1) Hỗ trợ khảo sát và phân tích về rác thải
nhựa; (2) Xác định các chính sách và đầu tư ưu tiên
về quản lý chất thải rắn và chất thải nhựa; và (3) Tiến
hành phân tích về chuỗi giá trị nhựa ở Việt Nam, và
đề xuất một kế hoạch hành động cho khu vực tư
nhân. Các nghiên cứu được tóm tắt trong báo cáo
này thuộc Hợp phần 1.
Mục tiêu chung của Hợp phần 1 là nhằm tăng
cường kiến thức về các loại chất thải nhựa bị rò rỉ
ra sông và biển ở Việt Nam, đồng thời xác định
và phân tích các lựa chọn thay thế tiềm năng có
trên thị trường. Với mục đích này, Hợp phần 1 nhằm
định lượng chất thải nhựa tại các địa điểm chính xảy
ra rò rỉ (chẳng hạn như bờ sông và bãi biển), và quan
trắc vận chuyển nhựa trên các song ngòi. Hợp phần
1 cũng nhằm xác định các mặt hàng nhựa phổ biến
nhất tích tụ ven sông và ven biển, cũng như trong các
dòng chảy, và xác định các lựa chọn thay thế trên thị
trường. Mục tiêu bao trùm là cung cấp cơ sở bằng
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chứng để hỗ trợ việc xây dựng các chiến lược, chính
sách và đầu tư nhằm tăng cường quản lý chất thải
nhựa tại Việt Nam.
Báo cáo này tóm tắt kết quả của ba nghiên cứu,
bao gồm: (1) khảo sát thực địa thực hiện dọc bờ sông
và tại các khu vực ven biển nhằm xác định mức độ
ô nhiễm nhựa, và 10 loại rác thải nhựa gây ô nhiễm
hàng đầu; (2) sử dụng viễn thám và máy bay không
người lái nhằm quan trắc rác thải nhựa rò rỉ vào các
sông đổ ra biển; và (3) phân tích sơ bộ về các lựa
chọn thay thế cho các sản phẩm nhựa gây ô nhiễm
hàng đầu tại Việt Nam. Các cuộc khảo sát thực địa,
quan trắc về nhựa và phân tích các lựa chọn thay thế
giúp bổ sung cho nhau nhằm cung cấp một bức tranh
tổng thể về mức độ ô nhiễm, các loại chất thải gây
ô nhiễm bj rò rỉ vào các sông và đổ ra đại dương, và
các phương án giải quyết.
Báo cáo gồm ba chương. Sau phần giới thiệu (Chương
1) là các nghiên cứu phân tích được trình bày trong
Chương 2, gồm: khảo sát thực địa (Phần 2.1), quan
trắc nhựa (Phần 2.2) và phân tích các lựa chọn thay
thế nhựa (Phần 2.3). Chương 3 trình bày về các kết
luận, hạn chế và các bước tiếp theo.

2. PHÂN TÍCH
VỀ Ô NHIỄM NHỰA

2.1 KHẢO SÁT THỰC ĐỊA VỀ NHỰA
2.1.1 Mục tiêu của khảo sát thực địa
Mục tiêu chung của các cuộc khảo sát thực địa về nhựa là nhằm tăng cường kiến thức về các
loại chất thải nhựa khác nhau rò rỉ ra sông và đại dương ở Việt Nam, thông qua thực hiện các
cuộc khảo sát giúp gia tăng hiểu biết về số lượng chất thải nhựa và các vị trí chính làm rò rỉ chất thải
nhựa vào các sông ngòi. Dựa trên các cuộc khảo sát, đã xác định được 10 loại rác thải nhựa phổ
biến nhất. Kết quả này nhằm cung cấp thông tin xây dựng các chính sách và chương trình đầu tư
giúp giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương.

Các mục tiêu cụ thể của khảo sát thực địa về nhựa được liệt kê dưới đây:
1. Định lượng lượng chất thải rắn rò rỉ ra môi trường tại 10 địa điểm ven sông và
ven biển được lựa chọn ở Việt Nam. Kết quả cho phép xác định 10 loại chất
thải nhựa phổ biến nhất giúp xây dựng các chính sách và đầu tư.
2. Cung cấp thông tin cho các cơ quan chính phủ, huy động sự ủng hộ để giải
quyết vấn đề rác thải nhựa, tăng cường năng lực và xây dựng mối quan hệ hợp
tác với các địa phương.
3. Giới thiệu các phương pháp luận khoa học về quan trắc và đánh giá chất thải
nhựa cho các cơ quan cấp trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu, nhà
khoa học các tổ chức phi lợi nhuận và các cá nhân, tổ chức khác quan tâm đến
việc quản lý và nghiên cứu về chất thải nhựa tại Việt Nam.

2.1.2 Thiết kế và Phương pháp khảo sát
Các cuộc khảo sát thực địa nhựa được thực hiện theo bảy bước, từ bước lựa
chọn địa điểm đến bước hoàn thành báo cáo cuối cùng:
1. Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn địa điểm phù hợp cho Việt Nam, dựa trên tham
vấn với các cơ quan chính phủ như Tổng cục Môi trường và Tổng cục Biển và
Hải đảo, và sau đó lựa chọn ra 10 địa điểm thực hiện khảo sát thực địa.
2. Dựa trên điều kiện cụ thể của Việt Nam, xác định, lựa chọn và có sửa đổi
phù hợp đối với các phương pháp khảo sát thực địa.
3. Gửi công văn đến chính quyền địa phương của từng địa điểm để xin giấy
phép thực hiện khảo sát.
4. Tham vấn với các cán bộ đầu mối tại địa phương qua email và điện thoại về việc
lựa chọn địa điểm khảo sát, hậu cần và quy trình tuyển dụng tình nguyện viên.
5. Đoàn khảo sát làm việc với cán bộ địa phương trong các chuyến khảo sát thực
địa nhằm giới thiệu về dự án và tìm hiểu về tình hình quản lý chất thải rắn tại
địa phương. Nhóm khảo sát cũng làm việc với các tình nguyện viên trên thực
địa như sinh viên, cán bộ nhà nước, công nhân và nông dân để thu thập dữ liệu.
6. Sau mỗi chuyến đi, phân tích dữ liệu thu thập được, lập báo cáo xác định
10 loại rác thải nhựa hàng đầu rò rỉ ra môi trường tại từng địa điểm và gửi
tham vấn chính quyền địa phương.
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7. Chuẩn bị Báo cáo cuối cùng tổng hợp tất cả dữ liệu thu được ở 10 địa điểm thực hiện khảo sát
thực địa.

2.1.2.1 Khu vực khảo sát và lựa chọn địa điểm
khảo sát
Sau khi tham vấn các cơ quan chính phủ, khu vực
khảo sát được xác định là một thành phố hoặc một
tỉnh ở Việt Nam, và địa điểm khảo sát là các vị trí cụ
thể trong các khu vực sẽ thực hiện khảo sát thực địa.
Việc lựa chọn các địa điểm nhằm mang tính đại
diện tương đối về ô nhiễm nhựa ở Việt Nam. Tiêu
chí lựa chọn khu vực khảo sát dựa trên một số yếu
tố: mật độ dân số; vị trí địa lý; lượng rác thải nhựa dự
kiến; các tác động tiêu cực đến môi trường và kinh
tế tiềm ẩn từ chất thải nhựa (ví dụ, trong một khu du
lịch hoặc khu bảo tồn); các khu vực sông và ven biển;
các khu vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam; và cam
kết của địa phương nhằm giải quyết các thách thức
về chất thải nhựa, thông qua luật pháp, các sáng
kiến và kế hoạch quản lý chất thải cấp địa phương.
Thông tin về tất cả các tiêu chí này được thu thập
thông qua xem xét các tài liệu đã xuất bản và tài liệu
“xám” (chưa xuất bản) như báo cáo của chính phủ và
các nghiên cứu, cũng như thảo luận với chính quyền
địa phương và trung ương.
Tại mỗi khu vực, ba đến bốn địa điểm khảo sát
được lựa chọn, bao gồm khu vực ven biển và sông.5
Các tiêu chí lựa chọn đối với từng loại khu vực được
trình bày trong Bảng 2.
5

Tuy nhiên, một số khu vực nằm trong đất liền không có địa điểm
khảo sát ven biển; xem Phần 2.1.3.1.

2.1.2.2 Quy trình khảo sát thực địa
Phương pháp luận và diễn giải về thiết kế khảo sát
dựa trên sổ tay khảo sát khoa học được quốc tế
công nhận của Chương trình Môi trường Liên hợp
quốc (UNEP), Hướng dẫn Quan trắc và Đánh giá
Rác thải nhựa đại dương (GESAMP 2019). Các kỹ
thuật được chỉnh sửa cho phù hợp với bối cảnh của
Việt Nam gồm (i) danh sách và loại chất thải, và (ii)
chi tiết bổ sung cho từng bước, ví dụ như phân chia
túi nhựa và chai nước giải khát (PET) thành hai loại:
túi nhựa cỡ 1 (túi có thể chứa khối lượng đến 5kg) và
túi nhựa cỡ 2 (túi có thể chứa khối lượng trên 5kg);
và chai nước giải khát cỡ 1 (0–500 ml) và chai nước
giải khát cỡ 2 (hơn 500 ml). Bên cạnh quy trình khảo
sát dựa trên hướng dẫn của GESAMP, phương pháp
của OSPAR6 (González và cộng sự, 2016) cũng được
áp dụng trong khảo sát sông tại Đà Nẵng với mục
đích kiểm tra chéo chất lượng khảo sát.
Tại mỗi khu vực, có ít nhất hai thành viên của
nhóm khảo sát, cùng với 6 đến 10 tình nguyện
viên địa phương, chịu trách nhiệm thực hiện các
cuộc khảo sát. Các thành viên trong nhóm khảo sát
tập trung vào việc quản lý toàn bộ quá trình khảo sát
và đảm bảo chất lượng cũng như sự tuân thủ. Công
việc này bao gồm thu thập thông tin từ chính quyền
địa phương; xác định địa điểm khảo sát; và quản lý

6

OSPAR là cơ chế hợp tác giữa 15 chính phủ và Liên minh châu Âu
với mục tiêu bảo vệ môi trường biển ở Đông Bắc Đại Tây Dương.

Bảng 2:
Tiêu chí lựa chọn địa điểm ven biển và sông
Tiêu chí đối với địa điểm ven biển

Tiêu chí đối với địa điểm ven sông

•
•
•
•
•

• Chiều dài ít nhất 100 mét, song song
với mặt nước
• Có thể đào sâu xuống ở ven sông
• Thường xuyên bị ngập trong mùa mưa

Bãi cát hoặc bãi sỏi
Có thể dễ dàng, trực tiếp tiếp cận quanh năm
Không có đê chắn sóng hoặc cầu cảng
Chiều dài ít nhất 100 mét, song song với mặt nước
Nếu khảo sát bao gồm hai địa điểm ven biển tại cùng một khu
vực, hãy lựa chọn một bãi biển không có hoạt động dọn dẹp
thường xuyên (hoặc đã được làm sạch ít nhất ba tháng trước thời
điểm khảo sát) và một bãi biển được dọn dẹp thường xuyên.
Nếu khảo sát chỉ bao gồm một địa điểm ven biển tại một khu
vực, hãy chọn một trong hai.
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và tham gia vào việc thu thập, phân loại, đếm và cân
các mặt hàng nhựa, cũng như nhập dữ liệu. Các tình
nguyện viên tập trung vào việc thu gom, phân loại,
đếm và cân rác thải nhựa. Trước khi bắt đầu công
việc khảo sát tại mỗi địa điểm, các tình nguyện viên
được giới thiệu về phương pháp khảo sát, bao gồm
kích thước của các vật phẩm cần thu thập, cách phân
loại vật phẩm thành các loại khác nhau, cách đếm và
cân vật phẩm, và các quy trình an toàn (xem Phụ lục
2.1.A về mẫu bảng dữ liệu sử dụng trong khảo sát).
Mặc dù việc thu gom, phân loại và kiểm đếm chất
thải tại các địa điểm ven biển và sông nhìn chung
đều tuân theo cùng một nguyên tắc, nhưng vẫn có
những khác biệt nhất định về phương pháp luận.
Những khác biệt này liên quan đến việc lựa chọn mặt
cắt của địa điểm phục vụ việc lấy mẫu và việc lấy mẫu
trên thực tế. Trong khi các nhóm khảo sát tại các địa
điểm sông sẽ đào xuống độ sâu 30cm trên diện tích
một mét vuông, việc lấy mẫu tại các địa điểm ven biển
không bao gồm việc đào bới, thay vào đó chỉ thu gom
các vật phẩm từ bề mặt của mặt đất (xem Phụ lục 2.1.B).
Tại các địa điểm ven biển, để đánh giá tác động của thủy
triều đến lượng rác tích tụ (standing stock)7 và tốc độ
tích tụ,8 khảo sát được thực hiện trong hai ngày liên tục.
7

Lượng rác tích tụ là thước đo lượng rác tại một địa điểm ven
biển được biểu thị bằng [đơn vị số lượng rác] trên [đơn vị chiều
dài hoặc diện tích của địa điểm ven biển]. Mỗi khảo sát cung
cấp một đánh giá nhanh về mật độ rác tại một địa điểm khảo sát
và một loạt đánh giá nhanh theo thời gian giúp cung cấp thông
tin về những thay đổi về đường cở sở của mật độ rác. Đây là một
phương pháp hiệu quả đánh giá các xu hướng không gian theo
quy mô lớn về sự phân bố và thành phần của rác (Cheshire và
cộng sự, 2009; GESAMP, 2019; Lippiatt và cộng sự, 2013).

8

Tốc độ tích tụ cung cấp thông tin về sự cân bằng của rác trên
một chiều dài bãi biển nhất định tại một địa điểm ven biển (tốc
độ đi đến trừ tốc độ rời đi), trong một khoảng thời gian nhất
định. Tốc độ tích tụ được biểu thị bằng [đơn vị số lượng rác] trên
[đơn vị chiều dài của địa điểm ven biển] trên [đơn vị thời gian], ví
dụ: kg/km/tháng. Dữ liệu khảo sát về tích tụ cho thấy lượng rác
ròng (net flux of debris) (Cheshire và cộng sự, 2009; GESAMP,
2019; Lippiatt và cộng sự, 2013).

2 .1.2.3 Phân loại chất thải và Kiểm toán
nhãn hiệu9
Dựa trên Hướng dẫn GESAMP (2019), bảng dữ liệu
(xem Phụ lục 2.1.A) được thiết kế bao gồm bảy
loại chất thải: i) Nhựa, ii) Kim loại, iii) Thủy tinh, iv)
Cao su, v) Giấy, vi) Vải/ Sợi vải , và vii) Chất thải
hỗn hợp, và 28 loại chất thải nhựa.
Phương pháp Làm sạch Bờ biển Quốc tế (ICC) (Tổ
chức Bảo tồn Đại dương (Ocean Conservancy) 2006)
và phương pháp chấm điểm (Whiting 1998) đều
được sử dụng để xác định nguồn gốc của các loại
rác nhựa thu gom được. Phương pháp ICC chỉ định
các chất thải đến từ một trong năm nguồn: bờ biển/
giải trí, đại dương/đường thủy, liên quan đến việc hút
thuốc, đổ rác và các hoạt động y tế/vệ sinh cá nhân.
Hệ thống tính điểm xác suất phân tích bảng chéo
của Whiting ấn định điểm cho xác suất liệu một mặt
hàng chất thải có đến từ một nguồn cụ thể hay không.
Bằng cách kết hợp phương pháp ICC và phương
pháp Whiting, chất thải nhựa thu gom trong nghiên
cứu này được phân loại theo năm nguồn: i) Chất
thải liên quan đến nghề cá, ii) Chất thải liên quan đến
nông nghiệp, iii) Chất thải liên quan đến thực phẩm
mang đi, iv) Chất thải hộ gia đình và v) Rác thải liên
quan đến vệ sinh và y tế. Năm loại này được đối sánh
chéo với 28 loại nhựa được trình bày trong Bảng 3.
Bảng 3 cũng xác định những loại nhựa được phân
loại là nhựa dùng một lần (SUP10).

9

Kết quả kiểm toán nhãn hiệu có thể chuyển vào một phụ lục
riêng chưa công bố ngay hoặc đưa ra khỏi báo cáo do tính chất
nhạy cảm của thông tin.

10

Theo GESAMP (2019), chất thải nhựa dùng một lần - thường
được gọi là nhựa dùng một lần - là loại nhựa thường được sử
dụng để làm bao bì và bao gồm các vật dụng dự kiến chỉ sử
dụng một lần trước khi bị vứt bỏ hoặc tái chế.

Bảng 3:
Nguồn và Danh mục chất thải nhựa
#

Nguồn

Danh mục chất thải nhựa

Có phải là
SUP hay
không?

i)

Chất thải liên quan đến
nghề cá: các vật dụng
sử dụng cho các hoạt
động đánh bắt và nuôi
trồng thủy sản

Ngư cụ 1: Dây thừng, lưới đánh cá, mồi câu & dây câu,
phao nhựa cứng

Không

Ngư cụ 2: Polystyrenes-ESP, phao nổi, thùng xốp

Không

Dây dứa và dây thừng;

Không

Dây thừng nhựa
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#

Nguồn

Danh mục chất thải nhựa

Có phải là
SUP hay
không?

ii)

Chất thải liên quan đến
nông nghiệp: các vật
dụng sử dụng cho các
hoạt động nông nghiệp

Túi, bao tải hoặc bao bì phân bón

Không

iii)

Chất thải liên quan đến
thực phẩm mang đi: các
vật dụng được sử dụng
để đóng gói thực phẩm
mang đi trong lĩnh vực
khách sạn và du lịch

Túi nhựa cỡ 1 (0–5kg)

Có

Túi nhựa cỡ 2 (> 5kg)

Có

Mảnh nhựa mềm (chủ yếu từ túi nhựa)

Có

Hộp thức ăn bằng xốp

Có

Cốc chén, đồ dùng ... (PET)

Có

Cốc chén, đồ dùng ... (PP)

Có

Ống hút

Có

Mảnh nhựa cứng (từ đồ chơi bằng nhựa, đồ dùng nhà
bếp, đồ vật không rõ nguồn gốc)

Có

Mảnh phim nhựa

Có

Bao bì bim bim/kẹo

Có

Bao bì thực phẩm

Có

Bao bì khác (bao bì khăn giấy ướt, giấy gói đũa...)

Có

Chai nước giải khát (PET) cỡ 1 (0–100ml)

Có

Chai nước giải khát (PET) cỡ 2 (> 100ml)

Có

Chai nước giải khát khác (HDPE…)

Có

Chai đựng thực phẩm (nước sốt và dầu ăn)

Có

Chai lọ đựng chất tẩy rửa và mỹ phẩm (ví dụ: chai dầu gội
đầu, lọ mỹ phẩm, sữa tắm) (0–100ml)

Có

Chai lọ đựng chất tẩy rửa và mỹ phẩm (ví dụ: chai dầu gội
đầu, lọ mỹ phẩm, sữa tắm) (> 100ml)

Có

Nắp chai/ HDPE

Có

Đầu lọc thuốc lá

Có

Bật lửa

Không

Nhựa khác (giầy dép, sản phẩm vệ sinh, tã lót ...)

Không

Sản phẩm vệ sinh cá nhân (bàn chải đánh răng, tuýp kem
đánh răng, dao cạo râu ...)

Không

Sản phẩm y tế (băng dính y tế, khẩu trang y tế, ống tiêm ...)

Không

iv)

v)

Chất thải hộ gia đình:
các vật dụng bắt nguồn
từ các hoạt động khác
nhau của con người và
bị vứt bỏ hoặc để lại trên
bờ biển hoặc trong đất
liền, và bị gió cuốn đi và
trôi theo sông.

Chất thải liên quan đến
vệ sinh và y tế: các vật
dụng liên quan đến
chăm sóc và sức khỏe
vệ sinh cá nhân

Kiểm toán nhãn hiệu được tiến hành sau khi tất
cả các loại rác thải đã được phân loại, kiểm tra và
cân. Các nhóm khảo sát đã lọc ra tất cả các chất thải
có nhãn hiệu có thể xác định được, sau đó phân loại
chất thải theo tên nhãn hiệu của sản phẩm thương
mại. Người đếm các mặt hàng sẽ tập hợp tất cả vật

dụng của một sản phẩm cụ thể và đọc cho người
nhập dữ liệu: tên của i) sản phẩm, ii) biến thể, iii) vật
liệu, và iv) nhà sản xuất và v) tổng số vật dụng. Sau
đó, người nhập dữ liệu sẽ ghi những thông tin này
vào một biểu mẫu kiểm toán thương hiệu.
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2.1.2.4 Phân tích dữ liệu

2.1.2.5 Hạn chế

Các phân tích thống kê được thực hiện để xác định
liệu tốc độ lắng đọng của các mảnh vụn có khác
nhau đáng kể giữa các địa điểm khảo sát (đất sông
và bãi biển) hay không, về mặt vị trí địa lý. Phân
tích phương sai một chiều Kruskal – Wallis (ANOVA)
theo cấp bậc được sử dụng cho phân tích thống kê
vì các nhóm mẫu không hiển thị tính bình thường và
phương sai bằng nhau, và có sự khác nhau về quy
mô mẫu. Ở những nơi phát hiện có sự khác biệt, thử
nghiệm HSD (Sự khác biệt đáng kể một cách trung
thực) của Tukey được thực hiện để xác định các nhóm
khảo sát bãi biển có sự khác biệt đáng kể ở mức
5 phần trăm.

Các hạn chế của nghiên cứu bao gồm các yếu tố khí
tượng, quy mô mẫu và việc sử dụng các ô vuông dọc
theo các con sông trong quá trình khảo sát.

Kết quả điều tra tổng hợp cung cấp một cái nhìn
tổng quan đơn giản về các mặt hàng được khảo
sát, dựa trên tổng số mặt hàng và trọng lượng
quan sát được. Tuy nhiên, để so sánh giữa các địa
điểm, khu vực và nhóm các khu vực (ví dụ: tất cả các
vị trí dọc theo một hệ thống sông cụ thể), phân tích
đã xem xét số lượng mặt hàng trên một đơn vị (gọi
là mật độ) và trọng lượng trên mỗi đơn vị.
Định nghĩa các đơn vị là khác nhau, tùy thuộc vào
loại địa điểm: đối với các địa điểm sông, một đơn
vị được xác định là độ sâu 1m2 x 0,3m (dài 1m x rộng
1m x sâu 0,3m - để biết thêm thông tin, xem 2.1.2.2);
đối với các địa điểm ven biển, một đơn vị được xác
định là 1m2 (dài 1m x rộng 1m).

•

Không thể tuân theo lịch trình khảo sát dự kiến
dựa trên sự xuất hiện của Gió mùa Tây Nam
(tháng 5-tháng 10) trong năm. Kế hoạch ban
đầu là tiến hành các khảo sát trong mùa gió Tây
Nam (tháng 5 - tháng 10). Tuy nhiên, các chuyến
đi thực địa đã bị trì hoãn và lên lịch lại nhiều lần
do các hạn chế của đại dịch COVID-19. Kết quả
là, các khảo sát được thực hiện từ tháng 7/2020
đến tháng 1/2021, trong hai mùa gió mùa và có
11 địa điểm không được khảo sát trong cùng một
mùa gió mùa. Điều này có thể ảnh hưởng đến
số lượng và loại chất thải lắng đọng trên bờ, và
do đó, việc diễn giải kết quả giữa các khu vực và
địa điểm cần phải tính đến điều này.11

•

Về quy mô mẫu, số lượng địa điểm khảo sát
tại mỗi khu vực là tương đối ít: 3–4 địa điểm/
đơn vị lấy mẫu, tại mỗi địa điểm ven biển, trong
một đoạn 100 mét, chọn ra bốn mặt cắt dài 5
mét. Chính quyền địa phương được khuyến cáo
áp dụng phương pháp tương tự và tiến hành
khảo sát tại các địa điểm khác trong cả hai mùa
gió mùa để có thể thu thập được dữ liệu cơ sở
chuẩn hơn.

•

Khi diễn giải về dữ liệu, nhóm khảo sát nhận
ra có xác suất là những tác động sâu rộng đến
việc đi lại và hành vi nhóm của người dân địa
phương, sụt giảm lượng khách du lịch nước
ngoài và những thay đổi khác của ngành du
lịch do đại dịch COVID-19 gây ra, có thể làm
sai lệch việc so sánh dữ liệu giữa các địa điểm
du lịch và phi du lịch. Trong các khảo sát trong
tương lai bao gồm việc so sánh giữa địa điểm du
lịch và phi du lịch, việc thu thập thông tin về bất
kỳ thay đổi nào về dân số tại địa phương (dân
bản địa hoặc khách du lịch) đều sẽ rất hữu ích

11

Thông tin do người dân sống ven biển cung cấp trong các khảo
sát tại khu bảo tồn biển của GreenHub và IUCN vào năm 2019
chỉ ra rằng khối lượng rác thải biển lắng đọng trong mùa gió
Đông Bắc là cao hơn so với trong mùa gió mùa Tây Nam.

Ngoài ra, chỉ số Bờ biển sạch (CCI) do Alkalay,
Pasternak và Zask (2007) phát triển được sử dụng
như một công cụ để đánh giá tương đối về độ sạch
của bờ biển. Cách tính toán CCI được trình bày trong
phương trình sau:
Nhựa

Bộ phận nhựa
m2

=

Tổng số bộ phận bằng nhựa tính theo dòng Z
Z x 5[m] x chiều rộng bãi biển [m]

xk

Trong đó hệ số k = 20, để đơn giản hóa việc trình
bày dữ liệu đến công chúng, kết quả về sự xuất hiện
của chất thải tại các địa điểm ven biển được phân
loại như trong Bảng 4.

Bảng 4:
Chỉ số bờ biển sạch
CCI

Chỉ số

Rất sạch

Sạch

Trung bình

Bẩn

Cực kỳ bẩn

Không nhìn
thấy chất thải

Không nhìn
thấy chất thải
trên một vùng
rộng

Phát hiện một
vài mảnh chất
thải

Có nhiều chất
thải trên bãi
biển/ tại các
địa điểm

Phần lớn bãi
biển/ địa điểm
khảo sát bị bao
phủ bởi chất thải

0–2

2–5

5–10

10–20

20+
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•

Về việc sử dụng các ô vuông dọc theo các con
sông, việc đào sâu xuống 30cm đã cho thấy
tác động của dòng nước và sự di chuyển của
chất thải nhựa, nhưng số lượng không phản

ánh những gì trên bề mặt. Do đó, để so sánh
kết quả của các địa điểm sông, GreenHub đã sử
dụng thêm phương pháp OSPAR (González và
cộng sự 2016).

2.1.3 Kết quả
2.1.3.1 Khu vực khảo sát
Tổng cộng có 38 địa điểm khảo sát — 24 địa điểm sông và 14 địa điểm ven biển – tại 10 khu vực
khác nhau. Hình 6 cung cấp bản đồ của tất cả các khu vực khảo sát.
Hình 4:
TỔNG QUAN VỀ CÁC KHU VỰC KHẢO SÁT

Ghi chú: Con số trong ngoặc thể hiện số lượng địa điểm khảo sát tại mỗi khu vực
		

R = Địa điểm sông; C = Địa điểm ven biển
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Để so sánh giữa các khu vực và hệ thống sông, các
địa điểm khảo sát thuộc 10 khu vực khác nhau đã
được nhóm lại như sau:

Các địa điểm ven biển
Dựa trên các tiêu chí về địa chất - địa mạo, khí
hậu - thủy văn, sinh thái - địa sinh học và tương
tác đất liền - biển, đới bờ Việt Nam được chia
thành ba tiểu vùng ven biển: tiểu vùng phía Bắc
(Hải Phòng và Thừa Thiên-Huế), tiểu vùng chuyển
tiếp (Đà Nẵng, Quảng Nam và Khánh Hòa) và tiểu
vùng phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng,
Cần Thơ và đảo Phú Quốc).
Tiểu vùng phía Bắc từ Móng Cái đến mũi Hải Vân
là nơi diễn ra tương tác giữa phần đất liền phía Bắc
Việt Nam với gió mùa nhiệt đới và mùa đông lạnh và
phần biển Đông với gió mùa nhiệt đới.
Tiểu vùng chuyển tiếp ở miền trung Việt Nam, trải
dài từ mũi Hải Vân đến mũi Đại Lãnh, đặc trưng bởi
sự tương tác giữa đất liền miền Nam Việt Nam với
gió mùa cận xích đạo và ấm quanh năm, và phần
biển của tiểu vùng phía Bắc thuộc Biển Đông có gió
mùa nhiệt đới.

Ảnh: Claudiovidri - Shutterstock
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Tiểu vùng phía Nam, từ mũi Đại Lãnh đến Hà Tiên có
sự tương tác giữa phần đất liền phía Nam Việt Nam
với gió mùa cận xích đạo và phần biển của tiểu vùng
phía Nam thuộc Biển Đông có gió mùa cận xích đạo.

Các địa điểm sông
Việt Nam có tới 2.360 sông, suối, kênh, rạch. Việt
Nam có 112 cửa sông, dọc theo bờ biển cứ 23km lại có
một cửa sông. Hầu hết các sông chính ở Việt Nam đều
bắt nguồn từ các nước khác, với phần trung lưu và hạ lưu
của các sông chảy qua Việt Nam và đổ ra đại dương. Việt
Nam có chín hệ thống sông lớn trải dài từ Bắc vào Nam.
Các địa điểm sông được so sánh bằng cách nhóm
lại như sau: Theo Lebreton và cộng sự (2017), sông
Mekong là một trong 20 con sông bị ô nhiễm nặng
nhất trên thế giới, do vậy nó đã được đưa vào khảo
sát của nghiên cứu này. Các địa điểm sông khác được
gom lại thành bốn nhóm gồm: sông Hồng; các sông
miền Trung Việt Nam; các sông ở Phú Quốc; và sông
Đồng Nai-Sài Gòn. Các địa điểm sông khảo sát ở Thành
phố Hồ Chí Minh thuộc sông Đồng Nai - Sài Gòn.
Bảng 5 liệt kê các địa điểm khảo sát cùng với một số
đặc điểm của từng địa điểm (vùng/hệ thống sông, vị
trí, loại địa điểm, ngày khảo sát và điều kiện địa điểm).

Bảng 5:
Danh sách các địa điểm khảo sát
TT

1
2
3

Tỉnh Lào
Cai

4
5

6

7

Thành
phố
Hải
Phòng

8
9

10

Thành
phố
Huế

11
12

13

14

Đà
Nẵng

15

16

17
18

Địa điểm
khảo sát

Khu vực
khảo sát

Quảng
Nam

Hệ thống sông/
Tiểu vùng

Loại
địa
điểm

Nông thôn
(R)/ Thành
thị (U)

Du lịch
(T)/ Phi du
lịch (NT)

Ngòi Đum

Sông Hồng

Sông

U

NT

Mường Hoa

Sông Hồng

Sông

R

T

Ngày
khảo sát

7/2020
Tả Van

Sông Hồng

Sông

R

T

Ngòi Đường

Sông Hồng

Sông

U

NT

Đồ Sơn

Phía Bắc

Ven
biển

U

T

Cát Hải

Phía Bắc

Ven
biển

U

T

Lạch Tray

Sông Hồng

Sông

U

NT

Văn Úc

Sông Hồng

Sông

R

TNT

Thuận An

Phía Bắc

Ven
biển

U

T

Hương

Các sông miền Trung

Sông

U

T

Bồ

Các sông miền Trung

Sông

R

NT<S

Biển Đông

Chuyển tiếp

Ven
biển

U

T

Nam Ô

Chuyển tiếp

Ven
biển

U

T

9/2020

11/2020

11/2020
Thượng lưu
sông Cu Đê

Các sông miền Trung

Sông

R

NT

Hạ lưu sông
Cu Đê

Các sông miền Trung

Sông

U

NT

Rạng

Chuyển tiếp

Ven
biển

R

T

Tam Kỳ

Các sông miền Trung

Sông

U

NT

Trường Giang

Các sông miền Trung

Sông

U

T

11/2020
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TT

Khu vực
khảo sát

19

Địa điểm
khảo sát

Hệ thống sông/
Tiểu vùng

Loại
địa
điểm

Nông thôn
(R)/ Thành
thị (U)

Du lịch
(T)/ Phi du
lịch (NT)

Vĩnh Nguyên

Chuyển tiếp

Ven
biển

U

T

Quảng Trường
(vùng trung
lưu)

Các sông miền Trung

Sông

U

NT

Quảng Trường
(vùng hạ lưu)

Các sông miền Trung

Sông

U

T

Mỹ Ca

Chuyển tiếp

Ven
biển

U

NT

Bình Lập

Chuyển tiếp

Ven
biển

R

NT

Cạn

Các sông miền Trung

Sông

R

NT

30/4

Phía Nam

Ven
biển

R

T

Sài Gòn

Đồng Nai – Sài Gòn

Sông

U

NT

Đồng Nai

Đồng Nai – Sài Gòn

Sông

R

T

Lai Hòa

Phía Nam

Ven
biển

R

NT

Hồ Bể

Phía Nam

Ven
biển

R

NT

30

Long Phú

Sông Mê Kông

Sông

U

NT

31

Mỹ Thanh

Sông Mê Kông

Sông

R

NT

32

3/2

Sông Mê Kông

Sông

U

NT

Rau Răm

Sông Mê Kông

Sông

U

NT

Cái Khế

Sông Mê Kông

Sông

U

NT

Sao

Phía Nam

Ven
biển

U

T

Trường

Phía Nam

Ven
biển

U

NT

37

Cửa Cạn

Phú Quốc

Sông

R

NT

38

Dương Đông

Phú Quốc

Sông

U

T

20

21

Khánh
Hoà

22
23
24
25
26

Thành
phố Hồ
Chí Minh

27
28
29

33

Tỉnh Sóc
Trăng

Thành
phố Cần
Thơ

34
35
36

Đảo Phú
Quốc
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Ngày
khảo sát

11/2020

1/2021

10/2020

10/2020

10/2020

10/2020

2.1.3.2 Kết quả khảo sát tổng hợp
Các loại chất thải chính
Tại các địa điểm bờ sông và ven biển, rác thải nhựa
chiếm ưu thế trong tổng thành phần. Tại tất cả các
địa điểm, tổng số thu gom được 24.461 mảnh rác và
164 kg chất thải trong các khảo sát; tỷ lệ chất thải

nhựa là 93,6% về số lượng và 70,7% về khối lượng,
tiếp theo là vải/sợi vải (1,5% về số lượng và 5,1% về
khối lượng), chất thải hỗn hợp (1,5% về số lượng và
6,6% về khối lượng), và thủy tinh (1,4% về số lượng và
8,9% về khối lượng). Cao su, kim loại và giấy/gỗ chỉ
chiếm ít hơn 1% về số lượng và khoảng 3% về khối
lượng (xem Hình 5 và Hình 6).

Hình 5:
TỔNG SỐ LƯỢNG RÁC THẢI (TỶ LỆ PHẦN TRĂM) TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT Ở VIỆT NAM

Hình 6:
TỔNG KHỐI LƯỢNG RÁC (TỶ LỆ PHẦN TRĂM) TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT Ở VIỆT NAM NĂM 2020

2.1 Khảo sát thực địa về nhựa | 37

Nguồn chất thải nhựa
Chất thải nhựa ở các địa điểm khảo sát ven sông và
ven biển chủ yếu đến từ các nguồn có liên quan đến
đồ ăn mang đi, các nguồn liên quan đến nghề cá
và các nguồn từ hộ gia đình. Rác thải liên quan đến
đồ mang đi là nguồn chất thải nhựa lớn nhất (chiếm

43,6% về số lượng và 35,1% về khối lượng), tiếp theo
là rác thải liên quan đến nghề cá (32,6% về số lượng và
30,6% về khối lượng) và rác thải từ hộ gia đình (21,6%
về số lượng và 22,8% về khối lượng). Rác thải nhựa liên
quan đến nông nghiệp và y tế chỉ chiếm khoảng 1%
về số lượng và từ 3 đến 8% về khối lượng (xem Hình 7).

Hình 7:
TỔNG SỐ LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG RÁC THẢI NHỰA THEO NGUỒN TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT Ở VIỆT
NAM NĂM 2020

10 loại rác thải nhựa hàng đầu
10 loại rác thải nhựa tìm thấy nhiều nhất tại các địa
điểm sông và ven biển kết hợp chiếm 83% tổng
số lượng và 73% tổng khối lượng các đồ nhựa. Túi
nhựa và các mảnh vỡ của túi là những vật dụng
dùng một lần phổ biến nhất tại các địa điểm khảo
sát ở Việt Nam. Các mảnh nhựa mềm (hầu hết là
mảnh túi nhựa) chiếm 17,4% về số lượng và 15% về
khối lượng, và túi nhựa cỡ 1 (0-5kg) chiếm 8,5% về
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số lượng và 9,1% về khối lượng. Ngư cụ 1 (16,9% về
số lượng và 17,3% về khối lượng), và Ngư cụ 2 (13%
về số lượng và 11,5% về khối lượng) đứng tiếp theo.
Sau đó là hộp thức ăn bằng xốp và các mảnh nhựa
cứng. Các loại nhựa khác (ví dụ, các mảnh nhựa quá
nhỏ hoặc bị hư hỏng không thể phân loại được, giày
nhựa và dây nhựa) có số lượng thấp nhất trong số 10
loại nhựa hàng đầu, về số lượng mảnh nhựa, nhưng
đứng thứ tư theo khối lượng (xem Hình 8)

Hình 8:
10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM SÔNG VÀ VEN BIỂN Ở VIỆT NAM

Hình 9:
ẢNH CHỤP 10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU TẠI CÁC ĐẠI ĐIỂM SÔNG VÀ VEN BIỂN Ở VIỆT NAM

Mảnh nhựa mềm

Ngư cụ 1

Ngư cụ 2

Túi nhựa 0-5kg

Hộp xốp đựng thức ăn

Ống hút

Bao bì thực phẩm khác

Nhựa khác

Mảnh nhựa cứng

Bao bì bim bim, kẹo
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Hình 10:
TỶ LỆ PHẦN TRĂM CHẤT THẢI NHỰA DÙNG MỘT LẦN TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM SÔNG VÀ VEN BIỂN

Nhựa dùng một lần

Kiểm toán nhãn hiệu chất thải12

Tại các địa điểm sông và ven biển, rác thải nhựa
chủ yếu là nhựa sử dụng một lần. Ở các khu vực
sông, nhựa sử dụng một lần chiếm 72% về số lượng,
trong khi ở các khu vực ven biển, tỷ lệ này là 52%.

Trong số 24.461 vật dụng rác thải nhựa thu gom
được, có 1.184 đồ vật thuộc một trong 266 nhãn
hiệu. Trong số các mặt hàng có nhãn hiệu, có 21 nhãn
hiệu hàng đầu, chiếm khoảng 56% tổng số. Liwayway,
Acecook và Masan là những nhãn hiệu phổ biến nhất
(20,6% các vật dụng có nhãn hiệu).
12

Ảnh: Praneat - Shutterstock
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Kết quả kiểm toán nhãn hiệu có thể chuyển vào một phụ lục
riêng chưa công bố ngay hoặc đưa ra khỏi báo cáo do tính chất
nhạy cảm của thông tin.

Hình 11:
KIỂM TOÁN NHÃN HIỆU CHẤT THẢI

2.1.3.3 Kết quả khảo sát tại các địa điểm sông
Các loại chất thải chính
Tổng cộng có 24 địa điểm sông (120 ô mẫu) tại 10
khu vực được khảo sát và lấy mẫu, với 2.707 mảnh
rác với 27,2 kg khối lượng. Loại chất thải phổ biến

nhất tại các bờ sông là rác thải nhựa (79,7% về
số lượng và 57,2% về khối lượng). Tiếp theo là rác
thải hỗn hợp (7% về số lượng và 9% về khối lượng),
và thủy tinh (6% về số lượng và 10% về khối lượng).
Các loại khác lần lượt chiếm ít hơn 3% về số lượng và
8% về khối lượng (xem Hình 12 và Hình 13).

Hình 12:
TỔNG SỐ LƯỢNG CÁC VẬT DỤNG RÁC THẢI (PHẦN TRĂM) TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM SÔNG ĐƯỢC KHẢO SÁT

Nhựa

Kim loại

Thuỷ tinh

Cao su

Giấy/gỗ

Vải/sợi vải

Rác hỗn hợp
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Hình 13:
TỔNG KHỐI LƯỢNG RÁC (PHẦN TRĂM) TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM SÔNG ĐƯỢC KHẢO SÁT

Nhựa

Kim loại

Thuỷ tinh

Cao su

Nguồn chất thải nhựa
Trong số năm nguồn chất thải chính được khảo
sát tại các địa điểm sông, chất thải liên quan
đến đồ mang đi chiếm ưu thế, đạt 50% về mật
độ, nhưng chỉ 27,3% về khối lượng. Rác thải từ
hộ gia đình là nguồn quan trọng thứ hai (33,3% về

Giấy/gỗ

Vải/sợi vải

Rác hỗn hợp

mật độ và 29% về khối lượng), tiếp theo là chất thải
liên quan đến nghề cá (10,6% về mật độ và 12,4%
về khối lượng). Rác thải nhựa liên quan đến nông
nghiệp và y tế đều chiếm khoảng 3% về số lượng,
và tương ứng là 14,4% và 16,9% về khối lượng (xem
Hình 14).

Hình 14:
TỔNG MẬT ĐỘ VÀ KHỐI LƯỢNG RÁC THẢI NHỰA THEO NGUỒN TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM SÔNG ĐƯỢC KHẢO SÁT
Ở VIỆT NAM
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10 loại rác thải nhựa hàng đầu
10 loại rác thải nhựa phổ biến nhất tại các địa
điểm sông chiếm 81,3% về mật độ và 54% về khối
lượng. Trong số đó, túi nhựa cỡ 1 có mật độ cao nhất
trong các loại rác thải (21,9% về mật độ), tiếp theo

là hộp xốp đựng thực phẩm (11,4%) và mảnh nhựa
mềm (10,8%). Tuy nhiên, ba loại rác đứng hàng đầu
về khối lượng là: mảnh nhựa cứng (15%), túi nhựa cỡ
1 (14%) và nhựa khác như băng vệ sinh, tã và giày
nhựa (6%) (xem Hình 15).

Hình 15:
10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM SÔNG Ở VIỆT NAM

10 loại rác thải nhựa hàng đầu ở 5 khu vực sông

vật dụng phổ biến nhất (chiếm 25,9% và 32,3%,
tương ứng). Đối với sông Hồng, túi nhựa cỡ 1
được tìm thấy nhiều nhất (44,7%), và đối với sông
Mê Kông và sông Đồng Nai-Sài Gòn, hộp xốp
đựng thực phẩm là phổ biến nhất (chiếm 19,4%
và 31,4%, tương ứng).

Khi so sánh kết quả giữa 5 khu vực sông thực hiện
khảo sát (các sông miền Trung, các sông ở Phú Quốc,
sông Mê Kông, sông Hồng và sông Đồng Nai-Sài
Gòn), có những phát hiện chính như sau:
•

10 loại rác thải nhựa hàng đầu chiếm từ 81,5%
(sông Mê Kông) đến 93,4% (sông Hồng) tổng
lượng rác thải nhựa được tìm thấy về mật độ.
Phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
tìm kiếm các giải pháp hạn chế ô nhiễm nhựa ở
Việt Nam một cách hiệu quả.

•

Túi nhựa và các mảnh nhựa mềm (hầu hết là từ
túi nhựa bị rách) phổ biến nhất trong số 10 loại
rác thải nhựa hàng đầu. Đối với các sông miền
Trung và các sông ở Phú Quốc, mảnh nhựa mềm là

•

Mật độ trung bình của chất thải có sự khác nhau
đáng kể giữa các khu vực sông được khảo sát. Các
khu vực ven sông Đồng Nai-Sài Gòn (33 mảnh/ô
mẫu), sông Hồng (24 mảnh/ô mẫu) và sông Mê
Kông (mảnh/ô mẫu) có mật độ cao hơn nhiều so
với các khu vực ven các sông miền Trung (mảnh/ô
mẫu) và ở Phú Quốc (mảnh/ô mẫu). Sông Hồng
có mật độ túi nhựa cao hơn nhiều so với các
sông khác.
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10 loại rác thải nhựa hàng đầu - Khu vực
nông thôn so với thành thị

•

10 loại rác thải nhựa hàng đầu tại các địa điểm
khảo sát ven sông mang tính nhất quán đối
với cả khu vực nông thôn và thành thị. Chỉ có
bao bì phân bón (chỉ nằm trong số 10 loại hàng
đầu tại các địa điểm nông thôn) và các bao bì
khác (chỉ nằm trong số 10 loại hàng đầu tại các
địa điểm thành thị) là ngoại lệ.

•

Túi nhựa cỡ 1 là vật dụng thường gặp nhất ở cả
khu vực nông thôn và thành thị. Hộp xốp đựng
thực phẩm, mảnh nhựa mềm và bao bì thực phẩm
nằm trong năm loại rác thải hàng đầu tại các địa
điểm song ở cả khu vực nông thôn và thành thị.

Có rất ít sự khác biệt khi so sánh các địa điểm khảo
sát ven sông ở nông thôn với thành thị theo mật độ
(xem Hình 16):
•

10 loại đồ nhựa hàng đầu theo mật độ chiếm
83,8% lượng rác thải nhựa được tìm thấy tại
các địa điểm khảo sát ở nông thôn và 81% ở
thành thị.

Hình 16:
10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU THEO MẬT ĐỘ TẠI CÁC BÃI SÔNG Ở KHU VỰC NÔNG THÔN VÀ
THÀNH THỊ

10 loại rác thải nhựa hàng đầu ở vùng du lịch
so với phi du lịch
Khi so sánh các địa điểm khảo sát ven sông ở các
vùng du lịch và phi du lịch (xem Hình 17), có những
phát hiện chính như dưới đây và những phát hiện này
khá giống nhau:
•

Ở cả vùng du lịch và phi du lịch, tổng mật độ
của ba loại rác thải nhựa hàng đầu lần lượt là
43,3% và 44%, trong khi tổng mật độ của 10
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loại rác thải nhựa hàng đầu là khoảng 82% cho
cả hai loại vùng.
•

Ba loại rác thải nhựa hàng đầu là túi ni lông cỡ
1, hộp xốp đựng thức ăn và mảnh nhựa mềm.

Cần lưu ý rằng, do các khảo sát được thực hiện trong
thời gian đại dịch toàn cầu với những ảnh hưởng nghiêm
trọng đến du lịch quốc tế, các cuộc khảo sát này có thể
có kết quả khác nếu được thực hiện khi có hoạt động
du lịch quốc tế tương tự như mức độ trước đại dịch.

Hình 17:
10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU THEO MẬT ĐỘ TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH VÀ PHI DU LỊCH VEN SÔNG

Nhựa dùng một lần
Tại các địa điểm khảo sát ven sông, nhựa dùng một lần chiếm 72% tổng số rác thải nhựa được thu gom.
Như thể hiện trong Hình 18 đồ nhựa dùng một lần chiếm từ 53% đến 93% tổng lượng rác thải nhựa. Các khu vực
có tỷ lệ rác thải nhựa dùng một lần cao nhất là Sóc Trăng (93%), Huế (80%), Hải Phòng (76%) và Cần Thơ (72%).
Hình 18:
RÁC THẢI NHỰA DÙNG MỘT LẦN THEO MẬT ĐỘ TẠI CÁC ĐẠI ĐIỂM KHẢO SÁT VEN SÔNG
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Thông tin chi tiết hơn về kết quả khảo sát các địa điểm ven sông được trình bày Phụ lục 2.1.C.
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2.1.3.4 Kết quả khảo sát tại các địa điểm
ven biển
Các loại chất thải chính
Có tổng số 54 mặt cắt tại 14 địa điểm ven biển
thuộc 8 khu vực được khảo sát, và thu thập được
21.749 mảnh rác với khối lượng là 137 kg. Theo
Hình 19, nhựa là loại rác thải thu gom được nhiều nhất

trên các bãi biển trong giai đoạn khảo sát (95,4%),
tiếp theo là vải/sợi vải (1,3%), thủy tinh và rác hỗn
hợp (0,9% mỗi loại). Rác thải nhựa chiếm tỷ lệ cao
nhất về khối lượng (xem Hình 20), và chiếm 73,4%
tổng khối lượng, tiếp theo là thủy tinh (8,7%), rác hỗn
hợp (6,1%) và vải/sợi vải (4,6%). Các vật liệu khác như
cao su, giấy, gỗ và kim loại có tỷ lệ rất nhỏ cả về khối
lượng và số lượng các mảnh rác.

Hình 19:
TỔNG SỐ LƯỢNG CÁC MẢNH RÁC (PHẦN TRĂM) TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT VEN BIỂN

Nhựa

Thuỷ tinh

Vải/sợi vải

Rác hỗn hợp

Khác

Hình 20:
TỔNG KHỐI LƯỢNG RÁC THẢI (PHẦN TRĂM) TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT VEN BIỂN

Nhựa

Kim loại

Thuỷ tinh
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Cao su

Giấy/gỗ

Vải/sợi vải

Rác hỗn hợp

Nguồn chất thải nhựa

10 loại rác thải nhựa hàng đầu

Các địa điểm khảo sát ven biển ở Việt Nam bị ô
nhiễm bởi rác thải nhựa từ các nguồn liên quan
đến đồ mang đi và nghề cá. Rác thải liên quan đến
đồ mang đi chiếm phần lớn các địa điểm ven biển,
chiếm 42,7% về số lượng và 36,3% về khối lượng.
Không giống như các địa điểm khảo sát ven sông,
chất thải liên quan đến nghề cá là loại phổ biến thứ
hai (34,9% về số lượng và 33,4% về khối lượng), tiếp
theo là chất thải từ hộ gia đình (20,4% về số lượng và
21,9% về khối lượng). Đối với rác thải nhựa liên quan
đến nông nghiệp và y tế, mỗi loại chiếm khoảng 1%
về số lượng và khoảng 7% về khối lượng.

Như đã mô tả ở trên (Mục 2.1.2.2), nghiên cứu này
khảo sát cả lượng rác tích tụ ở các địa điểm ven biển
và tỷ lệ tích lũy hàng ngày.
Cuộc khảo sát về lượng rác tích tụ cho thấy đối với
tổng lượng rác thải nhựa, 10 loại rác thải nhựa hàng
đầu tại các địa điểm ven biển chiếm 84% về mật
độ và 75,5% về khối lượng. Ngư cụ 1 là phổ biến
nhất (18,5%), tiếp theo là mảnh nhựa mềm (18,1%),
và ngư cụ 2 (14,0%). Túi nhựa cỡ 1 và hộp xốp đựng
thực phẩm xếp thứ tư và thứ năm về khối lượng, lần
lượt chiếm 7,1% và 6,8% (xem Hình 22).

Hình 21:
Tổng mật độ và khối lượng rác thải nhựa theo nguồn tại các địa điểm khảo sát ven biển ở Việt Nam
năm 2020

Hình 22:
10 MẶT HÀNG RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU (LƯỢNG TỒN) TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM VEN BIỂN
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Hình 23:
10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU (TÍCH TỤ THEO NGÀY) TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM VEN BIỂN

Các mảnh nhựa tích tụ theo ngày tại các địa điểm
khảo sát ven biển khá cao, chiếm 29,4% lượng
tồn. Tỷ lệ này rất hay thay đổi và bị ảnh hưởng bởi
một số yếu tố như động lực biển, gió và các hoạt
động của con người như du lịch và thu gom rác.
Do những hạn chế của quá trình khảo sát (xem ở
trên), bao gồm số ngày mà các hoạt động khảo sát
diễn ra là tương đối ngắn, nên xem xét tỷ lệ tích tụ
theo ngày một cách thận trọng. Hình 23 cho thấy,
ba loại nhựa hàng đầu — ngư cụ 1, hộp xốp đựng
thức ăn và mảnh nhựa mềm — là ba loại rác thải
nhựa hàng đầu có tỷ lệ tích tụ theo ngày cao nhất.

Top 10 Plastic Waste Items at Coastal Sites: A
Comparison of Subzones
•

Các địa điểm khảo sát ven biển ở tiểu vùng
phía Bắc (Hải Phòng và Thừa Thiên Huế) có số
lượng lớn là ngư cụ 1 (22,3%). Các loại rác thải
nhựa quan trọng khác bao gồm mảnh nhựa cứng
(12,4%) và ống hút (12,3%).13

•

Tại các địa điểm khảo sát ven biển thuộc tiểu
vùng chuyển tiếp (Đà Nẵng, Quảng Nam và

13

Trừ khi được nêu rõ, tất cả các số liệu được nêu sau đây đều là về
lượng tồn, theo tỷ trọng.
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Khánh Hòa) và tiểu vùng phía Nam (Thành phố
Hồ Chí Minh, Sóc Trăng và Phú Quốc), mảnh
nhựa mềm là loại rác thải nhựa phổ biến nhất
(tương ứng là 21,7% và 19,9%). Tuy nhiên, ngư
cụ cũng là một yếu tố gây ô nhiễm quan trọng
- ngư cụ 1 (tương ứng là 15,8% và 19,2%) và ngư
cụ 2 (tương ứng là 15,7% và 14,2%). Tại tiểu vùng
chuyển tiếp, ba loại rác thải này chiếm khoảng
53% tổng lượng tồn và 46% lượng rác tích lũy
hàng ngày. Tại tiểu vùng phía Nam, ba loại rác
thải này cũng chiếm khoảng 53% tổng lượng rác
tích tụ thời gian dài và 52,6% lượng rác tích lũy
hàng ngày.
•

Hộp xốp đựng thực phẩm rất phổ biến ở tiểu
vùng phía Nam (chiếm 10,1% và xếp thứ tư
trong số 10 loại rác thải nhựa hàng đầu) và ở
tiểu vùng chuyển tiếp (chiếm 4,4% và xếp thứ
sáu trong số 10 loại rác thải nhựa hàng đầu).
Tuy nhiên, loại rác thải nhựa này ít được tìm thấy
hơn ở tiểu vùng phía Bắc và thậm chí còn không
lọt vào danh sách 10 loại rác thải nhựa hàng đầu,
vì hộp xốp đựng thực phẩm chỉ chiếm 1,4%.

10 loại rác thải nhựa hàng đầu tại các địa
điểm ven biển — Khu vực nông thôn so với
thành thị
•

•

Trong tổng số rác thải nhựa, 10 loại rác thải
nhựa hàng đầu chiếm 84% tại các địa điểm
nông thôn và 87% tại thành thị. Mặc dù mật độ
rác thải nhựa có thể khác nhau đáng kể giữa khu
vực nông thôn và thành thị (ở nông thôn, 10 loại
nhựa hàng đầu tại các địa điểm ven biển chiếm
từ 3 đến 21 mảnh.m-1, và ở thành thị, 10 loại nhựa
hàng hàng đầu chỉ chiếm từ 1 đến 13 mảnh.m-1),
thành phần của rác thải nhựa rất giống nhau đối
với cả hai khu vực.
Ở các địa điểm khảo sát tại nông thôn, mảnh
nhựa mềm là loại rác được tìm thấy nhiều nhất
(20,6%). Loại nhiều thứ hai là ngư cụ 2 (15,4%)
và ngư cụ 1 (14,9%). Các loại rác thải nhựa
này cũng xếp trong 3 loại hàng đầu ở các khu
vực thành thị.

10 loại rác thải nhựa hàng đầu tại các địa
điểm ven biển — Vùng du lịch so với phi du lịch
•

10 loại rác thải nhựa hàng đầu chiếm 87% tại
các địa điểm khảo sát phi du lịch và 85% ở
các địa điểm khảo sát có du lịch. Các loại rác
thải nhựa tương tự cũng có trong 10 loại hàng

đầu ở cả hai loại vùng, nhưng với tỷ lệ phần trăm
khác nhau.
•

Ở các vùng phi du lịch, mảnh nhựa mềm thường
được tìm thấy nhiều nhất (31%), và chiếm 42,8%
khi kết hợp với túi nhựa cỡ 1. Loại rác thải nhựa
phổ biến tiếp theo là ngư cụ 1 và ngư cụ 2, cộng
lại chiếm khoảng 30%.

•

Tại các vùng du lịch, ngư cụ thậm chí còn phổ
biến hơn. Ngư cụ 1 (18,4%) và ngư cụ 2 (16,2%)
cộng lại chiếm 34,6%.

•

Tại các vùng du lịch, số lượng ống hút được
tìm thấy cao hơn (6,7%) so với các vùng phi
du lịch (2,4%). Hộp xốp đựng thực phẩm cũng
cho thấy một bức tranh tương tự: ở các vùng phi
du lịch, lượng rác tích tụ chỉ là 2,9%, so với 9,6%
ở các vùng du lịch.

Nhựa dùng một lần
Tại các địa điểm khảo sát ven biển, rác thải nhựa
thường là nhựa dùng một lần, chiếm 52% tổng số
rác thải nhựa. Như thể hiện trong Hình 24, các đồ
nhựa dùng một lần chiếm từ 38% đến 63% tổng lượng
rác thải nhựa. Một số điểm du lịch như Sóc Trăng
(63%), Khánh Hòa (62%), Quảng Nam (52%), và Phú
Quốc (50%) có tỷ lệ này cao hơn so với các địa điểm
khảo sát ven biển khác.

mảnh rác/ ô mẫu

Hình 24:
MẬT ĐỘ CHẤT THẢI NHỰA DÙNG MỘT LẦN TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT VEN BIỂN

Chỉ số bờ biển sạch (CCI)
Trong số 14 địa điểm khảo sát ven biển, có 10 địa điểm (71,4%) ở mức cực kỳ bẩn (với CCI cao hơn 20%), hai
địa điểm ở mức bẩn (14,3%) và hai địa điểm ở mức ô nhiễm trung bình (14,3%).
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Bảng 6:
CHỈ SỐ BỜ BIỂN SẠCH CỦA CÁC ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT VEN BIỂN
Địa điểm
khảo sát

Diện tích
khảo sát (m2)

Mật độ

CCI

Hải Phòng
1

Đồ Sơn

4,220

0.46

9.28

Trung bình

2

Bến phà Gót

1,440

3.67

73.41

Cực kỳ bẩn

Thuận An

4,000

3.53

70.6

Cực kỳ bẩn

4

Dong

1,835

0.64

12.80

Bẩn

5

Nam Ô

1,850

2.38

47.56

Cực kỳ bẩn

Bãi Rạng

5,000

2.67

53.44

Cực kỳ bẩn

7

Vĩnh Nguyên

1,000

1.65

33.12

Cực kỳ bẩn

8

Bình Lập

880

18.9

379.8

Cực kỳ bẩn

9

Mỹ Ca

1060

9.6

192.1

Cực kỳ bẩn

30/4

17,150

0.79

15.81

Bẩn

11

Hồ Bể

3,025

0.39

7.80

Trung bình

12

Lai Hoà

1,675

8.84

176.95

Cực kỳ bẩn

Huế
3
Đà Nẵng

Quảng Nam
6
Nha Trang

TP. Hồ Chí Minh
10
Soc Trang

Phú Quốc
13

Bãi Trường

1,187.6

8.18

163.69

Cực kỳ bẩn

14

Bãi Sao

3,072.6

1.28

25.62

Cực kỳ bẩn

Trình bày chi tiết hơn về kết quả khảo sát tại các địa điểm ven biển có trong Phụ lục 2.1.D.
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2.1.4 Các điểm chính và Thảo luận
Các điểm chính
Tổng cộng có 38 địa điểm thuộc 10 khu vực trên
khắp Việt Nam đã được khảo sát từ tháng 10/2020
đến tháng 1/2021, và có 24.461 mảnh rác và 164 kg
chất thải đã được thu gom và phân loại.
Đối với các địa điểm khảo sát ven sông và ven
biển, các khảo sát đã đánh giá mật độ tổng thể
của chất thải như một thước đo độ sạch. Đối với
các địa điểm ven sông, mật độ rác trung bình tại các
địa điểm ven sông Đồng Nai (33 mảnh/ô mẫu), sông
Hồng (mảnh/ô mẫu) và sông Mê Kông (22 mảnh/ô
mẫu) cao hơn đáng kể so với các địa điểm ven các
sông miền Trung (9 mảnh/ô mẫu) và các sông ở Phú
Quốc (mảnh/ô mẫu). Đối với các địa điểm ven biển,
Chỉ số Bờ biển Sạch (CCI) đã được tính toán. Đối với
14 địa điểm ven biển tại 8 khu vực, tính toán chỉ số
CCI cho thấy có 10 địa điểm (71,4% tổng số các địa
điểm ven biển) ở mức cực kỳ bẩn (với CCI cao hơn
20); hai địa điểm ở mức bẩn (14,3% tổng số các địa
điểm ven biển); và hai địa điểm ở mức trung bình
(14,3% tổng số các địa điểm ven biển).

Tại tất cả các địa điểm, 10 loại rác thải nhựa hàng
đầu chiếm 83,2% tổng số vật dụng rác thải nhựa và
72,7% về khối lượng. Đối với các địa điểm ven sông
và ven biển, 10 loại rác thải nhựa hàng đầu tại các địa
điểm ven sông chiếm 81,3% (55% về khối lượng) so
với 84% tại các điểm ven biển (75,5% về khối lượng)
Phần lớn rác thải nhựa được thu gom trong tất cả
các khảo sát là nhựa dùng một lần (SUP): tại các
địa điểm ven sông, 72% là SUP; tại các địa điểm ven
biển, 52% là SUP.
Bảng 7 thể hiện 10 loại rác thải nhựa hàng đầu
theo số lượng tại các đại điểm khảo sát ven sông và
ven biển. Tại các địa điểm ven sông, rác thải nhựa có
liên quan đến việc đồ mang đi chiếm phần lớn danh
sách, với túi nhựa cỡ 1 và mảnh nhựa mềm (chủ yếu
là túi nhựa bị phân mảnh) chiếm 32,7% tổng lượng
rác thải nhựa tổng hợp (các địa điểm ven biển, cộng
lại là 25%). Tại các địa điểm ven biển, ngư cụ 1 và
ngư cụ 2 chiếm phần lớn hơn, với tổng cộng 32,5%.
Hộp xốp đựng thức ăn cũng cần được chú ý vì đứng
thứ hai (11,4%) tại các địa điểm ven sông và thứ năm
(6,8%) tại các địa điểm ven biển.

Đối với tất cả các địa điểm được khảo sát, rác thải
nhựa chiếm 93,6% về số lượng (70,7% về khối
lượng). Tại các địa điểm ven sông, rác thải nhựa
chiếm 79,6% về số lượng (57,2% về khối lượng), và ở
các địa điểm ven biển, rác thải nhựa chiếm 95,4% về
số lượng (73,3% về khối lượng).
Thông qua khảo sát, đã xác định được chất thải
liên quan đến đồ mang đi, chất thải liên quan đến
nghề cá và chất thải hộ gia đình là ba nguồn gây
ô nhiễm nhựa lớn nhất. Tại các địa điểm ven sông,
chất thải liên quan đến đồ mang đi (43,6%), chất thải
liên quan đến nghề cá (32,6%) và rác thải hộ gia đình
(21,6%) chiếm 97,8% tổng số chất thải nhựa. Tại các
địa điểm ven biển, chất thải liên quan đến đồ mang
đi (42,7%), chất thải liên quan đến nghề cá (35%) và
chất thải hộ gia đình (20%) chiếm 97,7% tổng số chất
thải nhựa.
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Bảng 7:
10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU THEO SỐ LƯỢNG TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT VEN SÔNG VÀ VEN BIỂN
Các địa điểm ven sông
Thứ tự

Các địa điểm ven biển

10 loại nhựa hàng đầu

%

10 loại nhựa hàng đầu

%

Số lượng

Thứ
tự

Các địa điểm ven sông

Các địa điểm ven biển

Số lượng

1

Túi nhựa cỡ 1

21.9%

1

Ngư cụ 1

18.5

2

Hộp xốp đựng thực phẩm

11.4%

2

Mảnh nhựa mềm

18.1

3

Mảnh nhựa mềm

10.8%

3

Ngư cụ 2

14.0

4

Bao bì thực phẩm

8.8%

4

Túi nhựa cỡ 1

7.1

5

Bao bì bim bim/kẹo

5.8%

5

Hộp xốp đựng thực phẩm

6.8

6

Dây dứa, dây thừng

5.7%

6

Mảnh nhựa cứng

6.4

7

Nhựa khác

4.7%

7

Ống hút

4.9

8

Mảnh nhựa cứng

4.6%

8

Nhựa khác

2.8

9

Bao bì khác

4.1%

9

Bao bì bim bim/kẹo

2.8

10

Ngư cụ 2

3.5%

10

Bao bì thực phẩm

2.6

Bài học kinh nghiệm
Nghiên cứu đã mang lại nhiều bài học về cách thực
hiện khảo sát trong tương lai, lựa chọn địa điểm và
sự tham gia của các bên liên quan.
Thiết kế khảo sát: Lựa chọn địa điểm và Thực hiện.
Thiết kế khảo sát được xây dựng nhằm đáp ứng các
mục tiêu đa dạng (đầu vào đầu tư, quản lý chất thải
nhựa và phát triển các giải pháp thay thế). Khu vực
và địa điểm khảo sát đã được xác định trước dựa
trên các tiêu chí cụ thể như số dân, tác động môi
trường, các ngành công nghiệp (du lịch, nghề cá,
nông nghiệp, v.v.) và địa lý (các lưu vực sông và bãi
biển cụ thể). Việc lựa chọn địa điểm khảo sát trong
tương lai có thể được cải thiện thông qua thu thập
thông tin toàn diện hơn về các khu vực và địa điểm
sẽ được khảo sát. Độ chính xác của dữ liệu cũng có
thể được cải thiện bằng cách thực hiện khảo sát trong
cả hai mùa gió mùa.
Tham gia của các bên liên quan: Thu thập thông
tin và xin giấy phép thực hiện khảo sát tại thực
địa. Để thực hiện các khảo sát cần có sự cho phép
chính thức của chính quyền địa phương. Các chuyến
đi hiện trường cho thấy thường công việc sẽ thuận
lợi hơn nếu hợp tác với các tỉnh/thành phố coi quản
lý môi trường là một ưu tiên. Do đó, cách tiếp cận
trong tương lai cần được điều chỉnh cho phù hợp với
khả năng và mức độ cam kết của các cơ quan và đối
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tác tại địa phương, đồng thời nghiêm khắc tuân thủ
các phương pháp luận khoa học.
Vận động và Đào tạo Tình nguyện viên. Mặc dù
các tình nguyện viên tại địa phương cần được đào tạo
về phương pháp khảo sát thực địa, đây cũng là một
cách hiệu quả để tăng cường kiến thức, năng lực và
nâng cao nhận thức của địa phương về ô nhiễm chất
thải nhựa. Để tăng cường năng lực cho địa phương
về quan trắc dài hạn, kinh nghiệm cho thấy rằng nên
tuyển dụng tình nguyện viên từ các trường đại học trên
địa bàn và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường
của tỉnh/thành phố. Việc tuyển dụng tình nguyện
viên nên bắt đầu càng sớm càng tốt, và các thông
tin truyền thông cần phải phù hợp với điều kiện của
địa phương nhiều nhất có thể. Cần duy trì liên hệ với
các tình nguyện viên, các trường đại học và Sở TNMT
sau các cuộc khảo sát, bao gồm việc trao đổi về kết
quả khảo sát và cách thức sử dụng những kết quả này.
Quản lý dữ liệu. Cần giới thiệu đến nhóm dự án,
đối tác và tình nguyện viên về khái niệm thiết kế
khảo sát và các vấn đề liên quan đến chất lượng dữ
liệu; kỹ thuật phân tích dữ liệu; quản lý và trình bày
dữ liệu; và cách thức sử dụng các kết quả. Các hoạt
động giới thiệu với các bên liên quan tại địa phương
cần được thực hiện ngay từ khi họ bắt đầu tham gia
và nên xây dựng và thử nghiệm các cách thức tiến
hành giới thiệu/ đào tạo trực tuyến cho các khảo sát
trong tương lai.

Ảnh: Susie Hedberg - Shutterstock
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2.2 QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH TỔNG
HỢP VỀ VẬN CHUYỂN RÁC THẢI NHỰA
TRÊN SÔNG
2.2.1 Mục tiêu của quan trắc và phân tích tổng hợp về vận
chuyển rác thải nhựa
Phần 2.1 mô tả những phát hiện của các khảo sát thực địa được thực hiện bằng các
phương pháp đã được thiết lập tại nhiều địa điểm sông và ven biển ở Việt Nam.
Phần 2.2 về quan trắc và phân tích tổng hợp về vận chuyển nhựa trên sông được
dựa trên các phương pháp khảo sát mới đã được thí điểm tại một số địa điểm lựa
chọn. Do đó, mục tiêu của phân tích không chỉ nhằm tăng cường hiểu biết về số
lượng, chủng loại và vị trí rò rỉ chất thải nhựa ở Việt Nam, mà còn nhằm đánh giá
sự phù hợp của các phương pháp mới về quan trắc nhựa ở Việt Nam.
Cụ thể hơn, các mục tiêu của việc quan trắc và phân tích tổng hợp về vận chuyển
nhựa gồm:
1. Tăng cường hiểu biết về các loại chất thải nhựa khác nhau bị rò rỉ ra sông ngòi
và đại dương.
2. Nâng cao hiểu biết về số lượng chất thải nhựa và các vị trí chính xảy ra rò rỉ chất
thải nhựa ra sông ngòi.
3. Xây dựng và thí điểm khái niệm quan trắc tổng hợp về vận chuyển nhựa trên sông.
4. Cung cấp thông tin giúp xây dựng các chính sách và chương trình đầu tư nhằm
giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương.

2.2.2 Khu vực nghiên cứu
Quan trắc vận chuyển nhựa được thực hiện tại ba khu vực ở Việt Nam - Hải Phòng,
Lào Cai/Sa Pa và Hải Dương - với ba địa điểm khảo sát tại mỗi khu vực. Tổng cục
Biển và Hải đảo (VASI) và Tổng cục Môi trường (VEA) trực thuộc Bộ Tài nguyên và
Môi trường (Bộ TNMT); Ngân hàng Thế giới; và các bên liên quan khác đã cùng
thống nhất về khu vực và địa điểm khảo sát, cũng như các tiêu chí nêu trong Bảng 8.
Các khu vực nghiên cứu cần đáp ứng một loạt các tiêu chí, từ mức độ phù hợp
của vị trí (số dân, tác động môi trường và kinh tế của ô nhiễm nhựa) đến các điều
kiện thuận lợi cần có như các chính sách giảm thiểu nhựa hiện có, mối quan tâm
chính trị và cam kết hành động của địa phương để giảm thiểu ô nhiễm nhựa. Các
địa điểm nghiên cứu cũng cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và thực tế như có sẵn
các cây cầu hoặc công trình khác phục vụ lắp đặt thiết bị giám sát.
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Bảng 8:
TIÊU CHÍ LỰA CHỌN KHU VỰC VÀ ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT VÀ THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT

Tiêu chí

Số dân

Tác động
môi trường

Tác động
kinh tế

1

2

3

TP. Hải Phòng

Lào Cai/Sapa

Tỉnh Hải Dương

Những người bị ảnh
hưởng bởi quản lý chất
thải tốt/chưa tốt, bao
gồm cả ô nhiễm nhựa
(số dân của thành phố)

2 triệu người

TP. Lào Cai —
chiếm 25% dân
số toàn tỉnh
(173,840)

Khoảng 2 triệu
người

Gần sông/ bờ biển, đô
thị và ở thượng nguồn,
ảnh hưởng đến ô nhiễm
nhựa đại dương

Đô thị, ven biển,
khu vực sông

Đô thị, thượng
nguồn sông

Đô thị, khu vực
sông

Cơ sở xử lý chất thải

6–8 cơ sở xử lý chất
thải (1 cơ sở mới);
bãi chôn lấp

1 cơ sở xử lý chất
thải; bãi chôn lấp

2 cơ sở xử lý chất
thải; bãi chôn lấp

Tỷ lệ thu gom rác thải

90%

85%

80–85%

Vùng phụ cận của hệ
sinh thái quan trọng
cần bảo vệ

Khu dự trữ sinh
quyển (Đảo Cát Bà)

Vườn quốc gia
Hoàng Liên

x

Tiềm năng chặn đường
thoát nước, gây lũ lụt
và các tác động tiêu
cực liên quan về sức
khỏe

Tiềm năng tác
động cao

Tiềm năng tác
động cao

Tiềm năng tác
động cao

Tỷ trọng du lịch trong
kinh tế địa phương/ưu
tiên phát triển du lịch
(21 thành phố/ khu vực
du lịch quốc gia)

Có nhiều hoạt
động du lịch, bao
gồm đảo Cát Bà
liền kề

Có nhiều hoạt
động du lịch
nông thôn và
cộng đồng

Khu du lịch di sản
với ưu tiên cao

Tác động tiềm năng
đến doanh thu từ đánh
bắt và nuôi trồng thủy
sản

Tác động trung
bình đến nghề cá
và nuôi trồng thủy
sản ven biển

Tác động thấp
đến nghề cá và
nuôi trồng thủy
sản

Tác động thấp
đến nghề cá và
nuôi trồng thủy
sản
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Lựa chọn sông
nghiên cứu

Xây dựng và
thực thi luật

Cam kết
chính trị

1

2

3

Tiêu chí

TP. Hải Phòng

Lào Cai/Sapa

Tỉnh Hải Dương

Các sông được chọn
nằm trong vùng phụ
cận của tỉnh (thành
phố) thuộc nghiên cứu,
hoặc phần lớn (≥ 70%)
chiều dài sông nằm
trong một tỉnh (thành
phố);

Sông nhánh Chanh
Dương

Suối Cát (thị trấn
Sapa/bản Cát
Cát)

Sông nhánh
Thạch Khôi –
Đoàn Thượng

Sông có vận tốc dòng
chảy từ thấp đến trung
bình

Vận tốc dòng chảy
từ 0.5–1.5m/s

Vận tốc
dòng chảy từ
0.5–1.5m/s

Vận tốc
dòng chảy từ
0.5–1.5m/s

Sông có lưu lượng tàu
thuyền không lớn

Chủ yếu là những
người sống ven
sông trên thuyền
nhỏ

x

x

Sẵn có cầu hoặc công
trình (xi phông, đường
ống nước, v.v.) dọc
theo sông hoặc có thể
tiếp cận bằng đường
bộ đến bờ sông

Có 5 vị trí có thể
lắp đặt thiết bị
quan trắc chất thải

Có 3 vị trí có thể
lắp đặt thiết bị
quan trắc chất
thải

Có 3 vị trí có thể
lắp đặt thiết bị
quan trắc chất
thải

Kế hoạch hành động
giảm thiểu chất thải
nhựa & thực hiện

Kế hoạch giảm
thiểu chất thải
nhựa

Kế hoạch giảm
thiểu chất thải
nhựa

Kế hoạch giảm
thiểu chất thải
nhựa

Dữ liệu có sẵn

Ít

Nhiều

Ít

Thực thi pháp luật

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Hỗ trợ của chính quyền
địa phương

Quan tâm của
chính quyền: Cao

Quan tâm của
chính quyền: Cao

Quan tâm của
chính quyền: Cao

Có sẵn các nguồn tài
trợ của địa phương

Thấp

Không có thông
tin

Trung bình
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Bảng 9 cung cấp một cái nhìn tổng quan về tọa độ của tất cả các địa điểm khảo sát và Hình 25 thể hiện các
địa điểm khảo sát trên bản đồ.
Bảng 9:
TỌA ĐỘ CỦA CÁC ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT
Tọa độ

ID

Địa điểm khảo sát

Khu vực

1

Chanh Dương 1

Vĩnh Bảo – Hải Phòng

20.639106

106.582464

2

Chanh Dương 2

Vĩnh Bảo – Hải Phòng

20.641278

106.566986

3

Cầu Đăng

Tiên Lãng – Hải Phòng

20.677672

106.551364

4

Thạch Khôi 1

Hải Dương

20.882731

106.296247

5

Thạch Khôi 2

Hải Dương

20.818602

106.282264

6

Cầu Hàn

Hải Dương

20.958615

106.309602

7

Suối Cát 1

Sa Pa - Lào Cai

22.3052

103.889653

8

Suối Cát 2

Sa Pa - Lào Cai

22.309917

103.875822

9

Suối Cát 3

Sa Pa - Lào Cai

22.310181

103.86015

Vĩ độ

Kinh độ
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Hình 25:
BẢN ĐỒ VỊ TRÍ KHẢO SÁT VÀ ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT
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Chỉ tiến hành phân tích dữ liệu đối với một số địa điểm
(xem Bảng 10). Do đại dịch COVID-19, khảo sát bằng
máy bay không người lái và bằng camera gắn trên cầu
đã bị trì hoãn, đồng thời nhóm tư vấn khảo sát không
thể bay sang Việt Nam, ngoài ra các vấn đề thu thập
dữ liệu xảy ra tại hiện trường (các cảm biến bị hỏng
do độ ẩm cao, và tốc độ truyền dữ liệu thấp đối với
dung lượng lớn hình ảnh time-lapse về dữ liệu quan
trắc sông) cũng không khắc phục được. Tương tự, do
đại dịch COVID-19, các chuyên gia quốc tế không
thể trực tiếp thực hiện các khảo sát lưới kéo. Ngoài

ra, đánh giá chi tiết các địa điểm khảo sát cho thấy
hầu hết các địa điểm được lựa chọn không phù hợp
thực hiện khảo sát lưới kéo do mực nước thấp, cầu ở
vị trí cao, sông có nhiều đá sỏi và mật độ giao thông
thủy . Tuy nhiên, với những hạn chế do đại dịch và
thực tế là các khảo sát bằng camera gắn trên cầu và
khảo sát lưới kéo lưới mang tính thí điểm, việc tiến
hành khảo sát ở cả ba khu vực mục tiêu (Hải Phòng,
Hải Dương và Sa Pa) đã cung cấp một cơ sở hữu ích
giúp đánh giá tính khả thi của các khảo sát này như
một công cụ quan trắc chất thải nhựa.

Bảng 10:
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THEO ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT
Kết quả của nghiên cứu
Số lượng
chất thải
(khảo sát
bằng máy
bay không
người lái)

Loại chất
thải

Transport

Vĩnh Bảo – Hải Phòng

Y

Y

Y

Chanh Dương 2

Vĩnh Bảo – Hải Phòng

Y

Y

Y*

3

Cầu Đăng

Tiên Lãng – Hải Phòng

4

Thạch Khôi 1

Hải Dương

5

Thạch Khôi 2

Hải Dương

6

Cầu Hàn

Hải Dương

7

Suối Cát 1

Sa Pa - Lào Cai

8

Suối Cát 2

Sa Pa - Lào Cai

9

Suối Cát 3

Sa Pa - Lào Cai

ID

Địa điểm
khảo sát

Khu vực

1

Chanh Dương 1

2

(bridge
cameras)

Waste
Types (net
sampling)

Y

Y
Y

Y
Y

Y

Y
Y

Ghi chú: * Tại Chanh Dương 2, hai cuộc khảo sát bằng camera gắn trên cầu đã được thực hiện
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2.2.3 Phương pháp luận chính và những
hạn chế
Để hiểu về các loại và số lượng rác thải nhựa khác
nhau bị rò rỉ vào sông ngòi, nghiên cứu này đã
xem xét các loại nhựa nổi trên mặt nước và cả
nhựa chìm trong cột nước. Do đó, nghiên cứu đã
sử dụng hai cách tiếp cận bổ sung cho nhau để phân
tích các loại nhựa khác nhau liên quan đến vị trí của
chúng, hoặc là trên mặt nước hoặc là trong cột nước.
Đối với nhựa trên mặt nước, một hệ thống phân
tích nhựa dựa trên công nghệ học máy gọi là
APLASTIC-Q đã được phát triển. APLASTIC-Q lấy
hình ảnh làm dữ liệu đầu vào và được triển khai để i)
phát hiện ô nhiễm nhựa và ước tính khối lượng chất
thải của một khu vực nhất định, ii) xác định những
loại nhựa nào có mặt trong khu vực bị ô nhiễm và
iii) định lượng các loại nhựa khác nhau trong một
khu vực bị ô nhiễm.
Đối với các mảnh nhựa trong cột nước, cần đo sự
vận chuyển của nhựa ở nhiều vị trí thẳng đứng
trên một mặt cắt ngang và trên toàn bộ cột nước.
Các phép đo trực tiếp trong cột nước cũng cho
phép kiểm chứng dữ liệu thu được thông qua các
phép đo tự động do camera thực hiện. Do đó, lượng
nhựa do camera phát hiện trong một khu vực nhất
định có thể liên quan đến cấu hình tổng thể và có
thể ước tính sản lượng nhựa trong một khung thời
gian nhất định.

Kết quả từ việc phân tích cả hai cách tiếp cận được
tổng hợp để xác định i) số đơn vị mỗi loại chất thải
nhựa, tổng số và trên mỗi vị trí khảo sát; ii) xác định
10 loại nhựa hàng đầu và mức độ phổ biến; iii) tỷ
lệ phần trăm của 10 loại nhựa hàng đầu liên quan
đến tổng lượng chất thải nhựa được xác định; và
iv) sản lượng vận chuyển nhựa ước tính hàng năm
tại địa điểm đo đạc.
Phần sau đây trình bày ngắn gọn về các phương
pháp luận chính đã được áp dụng để thu thập, xử
lý và phân tích dữ liệu.

2.2.3.1 Thu thập dữ liệu và thực địa
Đối với mỗi địa điểm khảo sát, việc thu thập dữ
liệu dựa trên sự kết hợp giữa nghiên cứu tài liệu
và thực địa:
Nghiên cứu tài liệu cung cấp thông tin về mạng lưới
sông, dữ liệu thủy văn (ví dụ: lưu tốc, lưu lượng dòng
chảy và chất lượng nước), và dữ liệu địa hình như mặt
cắt và công trình hạ tầng nước.
Việc thu thập dữ liệu tại hiện trường đã sử dụng i)
camera được lắp đặt tại một số mặt cắt dọc của sông
để ghi lại nhựa trôi nổi, ii) thiết bị bay không người
lái (UAV) để chụp ảnh nhựa trôi nổi và đọng lại dọc
theo sông và bờ sông, và iii) lưới lấy mẫu để thu giữ
chất thải nhựa trong cột nước và đo lưu tốc và dòng
chảy (xem Hình 26).

Hình 26:
CÁC THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI THỰC ĐỊA
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Hình 27 minh họa một quy trình khảo sát điển hình
tại một địa điểm sông cụ thể:

đó tiến hành thu gom, xác định và kiểm đếm thành
phần mắc lại trong lưới.

Lắp đặt từ hai đến ba camera GoPro trên mỗi cầu.
Số lượng thiết bị được lắp đặt phụ thuộc vào chiều
rộng của con sông được khảo sát.

UAV đã chụp lại hai bộ ảnh: một bộ ảnh có độ phân
giải không gian cao được chụp ở độ cao từ 60–100
mét để phát hiện các điểm nóng ô nhiễm; và một
bộ ảnh có độ phân giải không gian rất cao được
chụp ở độ cao từ 3–6 mét để phân tích các điểm
nóng ô nhiễm nhựa. Phạm vi diện tích của các chuyến
bay tầm cao là trong khoảng 250 mét theo hướng
ngược dòng và xuôi dòng từ một địa điểm khảo sát.
Giới hạn trên và dưới của các địa điểm khảo sát được
cố định là 100m từ bờ sông hoặc đến đê sông. Phạm
vi diện tích của các chuyến bay tầm thấp là khoảng
10x10 m, bao gồm các khu vực tích tụ rác thải nhựa.
Tùy thuộc vào điều kiện của địa điểm khảo sát, cần
thực hiện nhiều chuyến bay tầm thấp để đảm bảo
tính đại diện của ô nhiễm nhựa.

Tiến hành thí điểm lấy mẫu bằng lưới tại một điểm
khảo sát (xem Bảng 10 và Mục 2.2.4.3). Dựa trên kinh
nghiệm thu được từ các phép đo trên sông Danube,
một thiết bị đo nhựa cỡ lớn đã được chế tạo. Mục
tiêu là chế tạo ra một thiết bị đơn giản có thể dễ
dàng nhân rộng ở mọi nơi trên trái đất và có thể sử
dụng để lấy mẫu vận chuyển nhựa trong các hệ thống
sông khác nhau. Với mục đích này, nhằm tối ưu hóa
việc lấy mẫu nhựa vĩ mô, giá đỡ thiết bị của mô hình
hiện có đã được điều chỉnh, cũng như kích thước lưới
và khung. Việc lấy mẫu được thực hiện theo ba cột
dọc tương ứng với các vị trí camera trên cầu. Mỗi
tấm lưới được phơi dưới nước trong 120 phút, sau
Hình 27:
VÍ DỤ VỀ MỘT QUY TRÌNH KHẢO SÁT ĐIỂN HÌNH

Ghi chú: Bản đồ thể hiện Cầu Rào ở Hải Phòng như là một ví dụ về quy trình khảo sát điển hình. Không có cuộc khảo sát nào được
thực hiện tại địa điểm này.
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Thông tin thêm về thu thập dữ liệu được trình bày
trong Phụ lục 2.2.C, bao gồm các vị trí khảo sát bằng
máy bay không người lái và vị trí đặt camera tại các
điểm khảo sát, vận tốc dòng chảy và lưu lượng nước đo
được, và lượng dữ liệu thu thập được tại mỗi địa điểm.

2.2.3.2 Nhận dạng và định lượng nhựa
Nghiên cứu tiến hành phân tích hình ảnh được
tạo ra thông qua thu thập dữ liệu về các mặt: (i)
số lượng chất thải, cùng với các đánh giá về diện
tích và khối lượng chất thải; và (ii) số đơn vị mỗi
loại chất thải, và số lượng của 10 loại chất thải
nhựa hàng đầu. Nghiên cứu sử dụng bộ ảnh tổng
quan chụp ở tầm thấp để xác định các điểm nóng về
ô nhiễm nhựa và tạo bối cảnh trực quan cho các địa
điểm khảo sát. Bộ ảnh chụp ở tầm thấp với độ phân
giải rất cao với mục đích quan trắc các điểm nóng về
chất thải được phân tích dựa trên các số liệu thống kê
nêu trên trong mục (i) và (ii). Hình ảnh từ các camera
được lắp đặt trên cầu cũng được phân tích dựa trên
các số liệu thống kê này.
Phương pháp phân tích dữ liệu dựa trên hình ảnh
máy tính và các thuật toán học máy (để biết thêm
chi tiết, xem Wolf và cộng sự, 2020). Phương pháp
này được phát triển trong một nghiên cứu do Ngân
hàng Thế giới tài trợ về phân tích rác thải nhựa ở
Campuchia năm 2019 và được cải tiến hơn nữa cho
nghiên cứu này.

2.2.3.3 Tính toán và mô hình hóa về vận
chuyển nhựa
Tính toán và mô hình hóa về vận chuyển nhựa sử
dụng hình ảnh từ các camera được lắp đặt trên
cầu và dữ liệu thu được từ các khảo sát lấy mẫu
bằng lưới. Các camera được lắp đặt trên cầu tại các
điểm khảo sát nhằm mục đích quan trắc lưu lượng
nước (tính bằng mét khối trên giây) và lưu tốc dòng
chảy (tính bằng mét trên giây). Việc phân tích các dữ
liệu này cho phép đánh giá lượng chất thải nhựa trôi
nổi qua cầu và từ đó có thể suy ra khối lượng chất
thải. Phân tích các khảo sát lấy mẫu bằng lưới cho
phép xác định việc vận chuyển nhựa chìm dưới nước,
và hiệu chuẩn các phép đo bằng máy ảnh, hoặc liên
hệ chúng với tổng vận chuyển.

2.2.3.4 Hạn chế
Khác biệt giữa các mẫu: Trọng tâm của các khảo
sát là nhằm mang lại hiểu biết đáng tin cậy về các

62 | Phân tích về ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam

loại chất thải nhựa, bằng phương pháp lấy mẫu trong
một khoảng thời gian khá ngắn ở nhiều địa điểm khác
nhau. Kết quả từ các nghiên cứu của Ngân hàng Thế
giới thực hiện ở các nước khác (cũng như các nghiên
cứu khác trên thế giới) cho thấy rằng mặc dù giữa các
địa điểm và thời gian lấy mẫu khác nhau, thứ hạng
của các loại chất thải nhựa có thể khác nhau, nhưng
10 loại nhựa hàng đầu thường không đổi. Do đó, hầu
hết các phương pháp luận (khảo sát thực địa, khảo
sát bằng máy bay không người lái, lấy mẫu bằng lưới
kéo) đều tập trung để hiểu rõ hơn về các loại nhựa
cần ưu tiên, đây là chìa khóa để xây dựng các chính
sách và biện pháp phù hợp nhằm giải quyết ô nhiễm
nhựa. Các khảo sát cầu bằng công nghệ viễn thám
đã mang lại những kết quả đầy hứa hẹn trong việc
định lượng ô nhiễm nhựa trong thời gian dài hơn.
Tuy nhiên, cần phải có các nghiên cứu dài hạn trong
các mùa khác nhau để có được hiểu biết rõ hơn về
tình hình hiện trạng.
Kích thước các hạt được phát hiện: Dữ liệu có sẵn
từ khu vực khảo sát cho thấy thông thường, vi nhựa
là kết quả của quá trình phân mảnh các vật dụng
nhựa lớn hơn, do đó nhắm đến nhựa cỡ lớn cũng
sẽ có tác động đáng kể đến vi nhựa. Việc nhắm đến
các vật dụng nhựa cỡ lớn nhìn chung có tính khả thi
cao liên quan đến các biện pháp chính sách ngắn
hạn trong điều kiện năng lực thấp và có sự ủng hộ
cao của các bên liên quan và người dân. Nhìn chung,
các tác động của nhựa cỡ lớn, ví dụ như giảm thiểu
lũ lụt, giảm lượng chất thải và các chi phí liên quan
trong thu gom, giảm đốt rác lộ thiên và gia tăng giá
trị du lịch ở các điểm du lịch, cũng sẽ lớn hơn. Cụ
thể, việc giảm vi nhựa trong môi trường đòi hỏi phải
đầu tư vào các công nghệ thích hợp tại các nhà máy
nước và nhà máy xử lý nước thải (các khảo sát của
Ngân hàng Thế giới tại Philippines đã chỉ ra rằng
các nhà máy xử lý nước thải ở Manila hiện cắt giảm
vi nhựa trong khoảng 50-80%). Đối với nhựa cỡ lớn,
các khảo sát được thực hiện dựa trên các công nghệ
nêu trên là một mẫu đại diện cho các loại nhựa rò rỉ
ra môi trường. Nhận định này đặc biệt đúng đối với
các khảo sát thực địa cũng như các khảo sát bằng
lưới kéo vì có thể thu gom toàn bộ các vật dụng cỡ
lớn. Các cuộc khảo sát bằng máy bay không người lái
với các công nghệ ứng dụng có hạn chế đối với vật
dụng có kích thước dưới 5cm (thiết bị đắt tiền hơn
có thể cải thiện hạn chế này). Trong khi đó, các khảo
sát thí điểm trên cầu đã thành công hơn trong việc
định lượng nhựa nói chung.

2.2.4 Kết quả
Kết quả khảo sát đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về:
•

số lượng chất thải được phát hiện (số lượng chất
thải được tìm thấy tại một điểm nóng ô nhiễm
tại một địa điểm khảo sát cụ thể là bao nhiêu?);

•

tỷ lệ các loại chất thải (tỷ lệ phần trăm các loại
chất thải được phát hiện là bao nhiêu?); và

•

vận chuyển chất thải (có bao nhiêu vật dụng nhựa
đi qua điểm khảo sát trong ngày khảo sát?).

Tùy thuộc vào dữ liệu thể hiện, kết quả được hiển thị
dưới dạng kết quả tổng hợp, kết quả theo khu vực
và kết quả theo địa điểm khảo sát.

2.2.4.1 Kết quả khảo sát bằng máy bay không
người lái
Số lượng chất thải
Hình ảnh chụp ở tầm cao cho phép phân tích tổng số 9
điểm nóng về ô nhiễm trên bốn địa điểm khảo sát kết
hợp với hình ảnh độ phân giải cao chụp ở tầm thấp.
Hai điểm nóng ô nhiễm nhất là địa điểm Thạch
Khôi 1, Hải Dương, nơi có lượng rác thải nhựa tích
tụ lớn trên sông nhánh. Có hơn 5.000 đơn vị rác thải
tại hai điểm nóng về ô nhiễm với tổng diện tích rác
thải bao phủ ước tính là 45m².
Các địa điểm khảo sát trên sông nhánh ở Hải Phòng
và Sapa đều có lượng rác thải nhựa khá thấp. Trong

5 điểm nóng ô nhiễm được khảo sát tại Hải Phòng,
quan trắc bằng máy bay không người lái đã phát hiện
và đánh giá được khoảng 700 vật dụng. Dựa trên
phân tích dữ liệu được thực hiện để điều chỉnh ước
tính ban đầu, số lượng thực tế ước tính là gần 330 vật
dụng tại các điểm nóng ô nhiễm ở Hải Phòng.14 Với
con số khá thấp này, việc quan trắc bằng máy bay
không người lái chỉ bay quanh khu vực rác thải ước
tính khoảng 3m² đối với các điểm nóng ô nhiễm tại
Hải Phòng. Số lượng tại khu vực rác thải khảo sát tại
các địa điểm thuộc Suối Cát (đã điều chỉnh) cũng khá
thấp đối với cả hai điểm nóng tại đây, với mức tích tụ
chỉ hơn 400 vật dụng (Bảng 11).
Có sự khác nhau đáng kể về mức độ ô nhiễm tại các
điểm nóng khảo sát là do các loại chướng ngại làm
rác thải không di chuyển được (rác thải nhựa trôi dạt
vào bờ biển, mắc kẹt trong thảm thực vật, hoặc tích
tụ tại chân đê/kè hoặc các chướng ngại vật khác). Sự
khác biệt lớn phản ánh tình trạng rác thải tại địa điểm
khảo sát đối với rác thải tạm thời không di chuyển
được (chủ yếu là rác thải nhựa). Hình 28 cho thấy các
điểm nóng bị ô nhiễm nặng ở Hải Dương (lượng rác
thải tích tụ lớn) và các địa điểm khảo sát ở Hải Phòng
(phần lớn rác thải nhựa bị mắc kẹt trong thảm thực vật).

14

Thực hiện hiệu chỉnh thông qua phân loại các khu vực rác thải
bằng hai thuật toán; thứ nhất, bằng thuật toán học máy phát
hiện chất thải (PLD) và thứ hai, bằng thuật toán phân loại loại
chất thải (PLQ). Các kết quả hiệu chỉnh dự kiến sẽ đưa ra đánh
giá chính xác hơn về chất thải ở các địa điểm có ít chất thải hơn,
vì ảnh hưởng của dương tính giả thường tương đối cao ở các địa
điểm này, so với các địa điểm bị ô nhiễm nặng; và những kết quả
dương tính giả này sẽ được giảm thiểu thông qua hiệu chỉnh.

Bảng 11:
SỐ LƯỢNG, DIỆN TÍCH VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI TẠI CÁC ĐIỂM NÓNG Ô NHIỄM Ở CÁC ĐỊA ĐIỂM KHẢO
SÁT THẠCH KHÔI 1, CHANH DƯƠNG 1 & 2, VÀ SUỐI CÁT 1
Điểm nóng ô nhiễm

Số đơn vị
rác thải
đánh giá
được

Diện tích
rác thải

Khối lượng
m3

Hải Dương, Thạch Khôi 1, điểm 1

2,986

25

6

Hải Dương, Thạch Khôi 1, điểm 2

2,521

20

5

Hải Phòng, Chanh Dương 01, Điểm 1

192

1

0

101.5

Hải Phòng, Chanh Dương 01, Điểm 2

66

0

0

39.4

Hải Phòng, Chanh Dương 01, Điểm 3

103

0

0

60

Hải Phòng, Chanh Dương 02, Điểm 1

214

1

0

82.4

Hải Phòng, Chanh Dương 02, Điểm 2

163

1

0

51.5

Suối Cát 01_1

857

1

0

296

Suối Cát 01_2

378

0

0

116

m2

Số lượng đơn vị
rác thải đã điều chỉnh
tại các địa điểm
ít ô nhiễm
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Hình 28:
ẢNH CHỤP CÁC ĐIỂM NÓNG Ô NHIỄM Ở HẢI DƯƠNG VÀ HẢI PHÒNG

Các loại chất thải
Tại tất cả các địa điểm khảo sát, theo thứ tự từ
thấp đến cao, các vật dụng sau được xác định là
phổ biến nhất:
1.

Nhựa polystyrene, bao gồm hộp đựng thực phẩm
(40%)

2.

Nắp cốc, nắp và nhựa nhỏ (19%)

3.

Rác thải không phải nhựa khác (13%)

4.

Túi nhựa LDPE (6%)

5.

Bao bì (6%)

6.

Chai nhựa PET (6%)

Loại chất thải phổ biến nhất ở tất cả các địa điểm,
tính tổng cộng, là polystyrene (40%). Polystyrene
được phát hiện hơn 1.800 lần. Loại chất thải này bao
gồm bao bì thực phẩm bằng xốp và các đồ vật bằng
xốp hoặc bằng nhựa EPS giãn nở. Khảo sát bằng máy
bay không người lái cho thấy 93% vật dụng bằng
polystyrene có kích thước khá nhỏ, chứng tỏ rằng
bao bì thực phẩm là một loại rác thải rất phổ biến.
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Loại chất thải xuất hiện nhiều thứ hai ở tất cả các
địa điểm, tính tổng cộng, là nắp cốc, nắp và nhựa
nhỏ (19%). Loại rác này bao gồm các đồ phế thải
nhỏ và các mảnh nhựa, do bị phong hóa và phân huỷ
thành các đồ phế thải nhỏ hơn. Loại chất thải phổ
biến thứ ba là rác thải không phải nhựa khác (13%).
Năm loại chất thải còn lại được mô tả trong Hình 29
(biểu đồ D) lần lượt chiếm từ 5 đến 6% ở tất cả các
địa điểm khảo sát, tính tổng cộng, với ít nhất 200 vật
dụng cho mỗi loại.
Do hai điểm nóng ở Thạch Khôi 1 (Hải Dương) có
số lượng các vật thải lớn nhất, nên số liệu tổng hợp
nghiêng về phía Hải Dương. Hình 29 cho thấy kết quả
của từng khu vực khảo sát.
Tại hai điểm nóng khảo sát ở Hải Dương, loại nhựa
phổ biến nhất là polystyrene (43%). Loại phổ biến
thứ hai là nắp cốc, nắp và nhựa nhỏ (21%), tiếp theo
là rác thải không phải nhựa khác (12%), bao bì nhựa
(7%), chai nhựa PET và túi nhựa cứng (tổng là 5% cho
cả hai loại này).

Tại năm điểm nóng ô nhiễm ở Hải Phòng, loại nhựa
phổ biến nhất cũng là polystyrene (30%). Loại phổ
biến thứ hai là túi nhựa LDPE (26%), tiếp theo là rác
thải không phải nhựa khác (20%), chai nhựa PET (7%)
và túi nhựa bền (5%).
Tại hai điểm nóng ô nhiễm ở Sa Pa, loại rác thải
phổ biến nhất là rác thải không phải nhựa khác
(19%), tiếp theo là polystyrene (18%). Loại rác thải
phổ biến thứ ba là túi nhựa LDPE (17%), và nắp cốc,
nắp và nhựa nhỏ (17%). Loại rác thải phổ biến thứ tư
là chai nhựa PET (11%), tiếp theo là túi nhựa bền (7%).
Việc tìm hiểu tại sao có sự khác nhau về thành phần
chất thải ở các địa điểm khảo sát nằm ngoài phạm

vi của nghiên cứu này. Tuy nhiên, các bằng chứng
giai thoại cho thấy rằng có sự khác nhau là do tổng
hợp của rác thải sinh hoạt và các hoạt động kinh tế
trong khu vực khảo sát, hoặc tại thượng nguồn của
các khu vực khảo sát. Việc tìm hiều về mối quan hệ
giữa hành vi xả rác tại địa phương, thực hành quản lý
chất thải và thành phần chất thải sẽ là một cơ hội để
tinh chỉnh các nghiên cứu phân tích trong tương lai.
Ngoài Hình 29, các đánh giá chi tiết về loại chất thải
theo tỷ lệ cho từng khu vực được thể hiện trong Bảng
12. Thông tin về các đánh giá chi tiết về tỷ lệ các
loại chất thải theo địa điểm khảo sát và điểm nóng
ô nhiễm xem trong Phụ lục 2.2.D.

Hình 29:
TỶ LỆ CÁC LOẠI CHẤT THẢI Ở HẢI DƯƠNG, SAPA VÀ HẢI PHÒNG, VÀ SỐ LƯỢNG CÁC VẬT THẢI THEO
TỪNG LOẠI CHẤT THẢI, TÍNH TỔNG CỘNG, Ở TẤT CẢ CÁC THÀNH PHỐ KHẢO SÁT
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Bảng 12:
CHI TIẾT VỀ TỶ LỆ CÁC LOẠI CHẤT THẢI, TỔNG SỐ VÀ VỊ TRÍ
Tất cả các
địa điểm

Hải Dương

Hải Phòng

Sa Pa

Nhựa Polystyrene

40%

43%

30%

18%

Nắp cốc, nắp và nhựa nhỏ

19%

21%

4%

17%

Rác thải không phải nhựa khác

13%

12%

20%

19%

Túi nhựa LDPE

6%

4%

26%

17%

Bao bì

6%

7%

4%

2%

Chai nhựa PET

6%

5%

7%

11%

Túi nhựa bền bằng PET

5%

5%

5%

7%

Các nhựa khác lớn hơn 20cm

4%

4%

4%

6%

Chai nhựa PPCP

0%

0%

0%

0%

Rác thải y tế bằng nhựa PPCP

0%

0%

0%

0%

Nhựa PPCP khác

0%

0%

0%

0%

Ngư cụ

0%

0%

0%

1%

Cao su

0%

0%

0%

1%

Kim loại

0%

0%

0%

0%

Thủy tinh

0%

0%

0%

0%

Loại chất thải

2.2.4.2 Khảo sát quan trắc nhựa từ cầu
trên sông
Để thu thập dữ liệu về nhựa trôi nổi, các khảo sát
quan trắc trên sông bằng camera đã được thực
hiện tại một số mặt cắt dọc theo một số sông
ở Hải Dương, Hải Phòng và Sa Pa. Các khảo sát
này được thực hiện trên các sông nhánh, kênh
rạch và sông chính. Camera được gắn trên cầu
để chụp ảnh cứ cách một khoảng thời gian cố
định để phục vụ phân tích tự động. Tại các địa
điểm trên cầu Chanh Dương (Chánh Dương 1 &
2) bắc qua một con kênh ở Hải Phòng, đã quan
sát được lượng vận chuyển rác thải nhựa cao nhất
(600 đơn vị rác thải mỗi ngày). Vận chuyển rác
thải nhựa thấp nhất được quan sát thấy trên sông
chính ở Hải Phòng (140 đơn vị rác thải mỗi ngày).
Tại Hải Dương, quan trắc trên sông được thực hiện
tại điểm Thạch Khôi 1. Số lượng đơn vị rác thải ghi
nhận được trong các khảo sát dao động từ 41 đến
135, với tổng số 236 đơn vị rác thải trong ngày thực
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hiện khảo sát. Vận chuyển rác thải nhựa trong ngày
thực hiện khảo sát bằng khoảng 40% so với ở sông
nhánh tại Hải Phòng, nơi ghi nhận vận chuyển một
lượng lớn rác thải nhựa.
Tại Hải Phòng, quan trắc sông được thực hiện tại các
điểm Chanh Dương 1, 2 và cầu Đăng. Sông nhánh
chảy qua hai điểm Chanh Dương 01 và Chanh Dương
02 rộng khoảng 20 mét, trong khi sông chảy qua cầu
Đăng rộng khoảng 100 mét. Một số hình ảnh của các
địa điểm Chanh Dương 01 và Chanh Dương 02 bị
hỏng nên không sử dụng được. Theo ngoại suy dữ
liệu từ các phép đo thành công, ước tính có khoảng
600 đơn vị rác thải được phát hiện tại sông nhánh
trong ngày thực hiện khảo sát.
Tại Sapa, phân tích hình ảnh thời gian time-lapse của
camera tại địa điểm Suối Cát 2 đã xác định được số
lượng lớn vật thể (360) trôi nổi vào ngày thực hiện
khảo sát. Ước tính vận chuyển chất thải khá lớn, với
10 đơn vị rác thải trong vòng nửa giờ trong khoảng
thời gian dài của ngày thực hiện khảo sát.

Bảng 13 cho thấy kết quả giám sát nhựa trên sông tại năm địa điểm thuộc ba khu vực khảo sát.
Bảng 13:
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NHỰA TRÊN SÔNG Ở HẢI DƯƠNG, HẢI PHÒNG VÀ SA PA
Hải Dương,
Thạch Khôi 2

Hải Phòng,
Chanh Dương
011

Hải Phòng,
Chanh
Dương 022

Hải Phòng,
Cầu Đăng

Sapa,
Suối Cát 2
(Cầu Lao Chải)

0h - 0.5h

12

10

35

9

22

0.5h - 1h

22

15

36

7

31

1h - 1.5h

11

14

28

10

41

1.5h - 2h

10

36

21

9

15

2h - 2.5h

2

40

37

10

7

2.5h - 3h

3

10

51

7

16

3h - 3.5h

10

5

23

9

11

3.5h - 4h

9

8

34

5

41

4h - 4.5h

21

4

28

6

25

4.5h - 5h

27

14

21

11

44

5h - 5.5h

26

9

24

3

36

5.5h - 6h

24

17

42

8

29

6h - 6.5h

10

31

32

3

20

6.5h - 7h

11

16

24

8

9

7h - 7.5h

16

3

19

12

8

7.5h - 8h

7

29

8

15

4

8h - 8.5h

15

25

2

8

1

8.5h - 9h

0
286 (600)

465 (600)

140

360

TỔNG

236

Ghi chú: Ngày thực hiện khảo sát tại Thạch Khôi 2 kéo dài 9 giờ, tại các địa điểm khác kéo dài 8,5 giờ.
Vì khảo sát tại các địa điểm khác nhau không bắt đầu tại cùng một thời điểm trong ngày, không nên so sánh các địa điểm
vào các thời điểm cụ thể trong ngày.
1 Tại địa điểm này, chỉ có một trong số ba camera cung cấp dữ liệu đáng tin cậy; số đơn vị rác thải ước tính tại số nhánh này
vào ngày thực hiện khảo sát là 600 (số tổng trong ngoặc).
2 Tại địa điểm này, chỉ có hai trong số ba camera cung cấp dữ liệu đáng tin cậy; số đơn vị rác thải ước tính tại số nhánh này
vào ngày thực hiện khảo sát là 600 (số tổng trong ngoặc).
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Hình 30:
VẬN CHUYỂN RÁC THẢI TRONG THỜI GIAN MỘT NGÀY TẠI ĐỊA ĐIỂM CHANH DƯƠNG 02, HẢI PHÒNG

2.2.4.3 Kết quả lấy mẫu lưới kéo
Phương pháp lấy mẫu lưới dùng lưới di động ở
các độ sâu khác nhau được sử dụng để xác định
vận chuyển nhựa trên một mặt cắt ngang. Do đó,
có thể thu gom tất cả vật thể với các kích thước khác
nhau (kể cả các vật thể nhỏ), và xác định mật độ nhựa
thông qua các phép đo vận tốc dòng chảy. Với một số
phép đo lặp lại, có thể ước tính lượng tải hàng năm.
Phương pháp lấy mẫu lưới cũng cho phép hiệu chỉnh
các phân tích dựa trên máy ảnh tự động.
Kết quả lấy mẫu lưới bao gồm dữ liệu về i) vận
tốc dòng chảy (xem Phụ lục 2.2.E), ii) số lượng và
khối lượng của các loại chất thải, và iii) vận chuyển
chất thải.
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Tổng lượng rác thải thu gom được là 121 vật dụng,
trong đó bao bì và giấy gói khác chiếm nhiều nhất
(41,32% với 50 vật dụng). Túi nhựa đứng thứ hai
(30,58%), tiếp theo là nhựa khác (18,18%), nhựa
dùng một lần (3,31%), nắp chai (2,48%) và ống hút
(1,65%). Phân loại theo khối lượng cho một kết quả
khác, với chất thải hữu cơ đứng thứ nhất (58%). Rác
thải hữu cơ không thể đếm được bằng số lượng vì
nó đang trong quá trình phân hủy và chứa quá nhiều
đồ có kích thước nhỏ.

Hình 31:
PHÂN LOẠI RÁC THEO SỐ LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU LƯỚI TẠI CHANH DƯƠNG 2

Hình 32:
PHÂN LOẠI RÁC THEO KHỐI LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU LƯỚI TẠI CHANH DƯƠNG 2

Số lượng và khối lượng các loại rác thải thu gom trong một ngày khảo sát được trình bày trong Bảng 14.
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Bảng 14:
SỐ LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC LOẠI CHẤT THẢI THU GOM TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU LƯỚI
Số lượng (vật thể)
Số TT

Loại chất thải

18

Khối lượng (g)

POS
02

POS
03

POS
01

POS
02

POS
03

27

06

40

50

10

01

01

01

Bao bì và giấy gói khác

02

Ống hút

03

Ngư cụ

04

Chai đựng đồ uống

05

Mảnh nhựa cứng

06

Túi nhựa

18

21

02

200

07

Nhựa dùng một lần (cốc, đồ dùng)

02

02

02

10

08

Nắp chai

01

01

01

09

Nhựa khác (mảnh xốp, chất thải nhựa không
thể nhận biết)

10

19

03

10

01

40

220

20
10

100

430

100

Chất thải hữu cơ

1020

470

210

TỔNG

1370

1210

350

Lưu ý: Tại mỗi vị trí, cuộc khảo sát kéo dài trong hai giờ, sau đó thu gom các mẫu chất thải trong lưới.

Thông qua các phép đo vận tốc dòng chảy, có thể
xác định mật độ của nhựa. Với phép đo này, mật
độ nhựa ở trong khoảng từ 3 đến 18 đơn vị rác thải
nhựa trên 1.000m³ nước. Khi ngoại suy cho tổng số,
vận chuyển nhựa mỗi giờ đạt khoảng 440 đơn vị rác
thải nhựa, tương đương khoảng 4kg nhựa.

Có thể rút ra một số nhận xét từ các khảo sát
như sau:

Nghiên cứu thực hiện so sánh giữa phát hiện bằng
camera và kết quả đo thực tế được thực hiện đối với
một cột nước thẳng đứng. Phép đo này cho thấy ghi
nhận được gấp đôi số lượng các vật nhựa trên tổng
độ sâu của cột nước so với số lượng vật nhựa được
phát hiện bởi camera ở lớp trên cùng của nước. Sự
khác biệt chủ yếu là do kích thước nhỏ của các vật nhựa
và do các vật nhựa bị chìm xuống. Kết quả chỉ ra rằng với
các khảo sát lưới kéo bổ sung ở các địa điểm và tại các
thời điểm khác nhau, có thể chỉ ra mối liên hệ giữa hai
phương pháp luận để thực hiện phép ngoại suy chính
xác hơn đối với tổng lượng nhựa, có thể sẽ bao gồm đo
đạc nhựa chìm dưới nước kết hợp với đo đạc do máy
ảnh tự động ghi lại về nhựa nổi trên bề mặt.
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•

Rác chủ yếu là rác thải sinh hoạt do người dân
sống hai bên bờ sông thải ra.15

•

Gần đáy lưới hầu như không có rác.

•

Có rất nhiều lục bình, gây tắc nghẽn tại các địa
điểm khảo sát.

•

Gia cầm chết và thối rữa bị vứt xuống sông, gây
ô nhiễm nặng và có mùi khó chịu.

•

Lưới không thu gom được bao tải dứa và túi nhựa
cỡ lớn bằng lưới do kích thước lớn.

15

Tại thời điểm khảo sát, Hải Phòng đã đóng cống Trấn Dương. Do
vậy, mực nước tại hai vị trí khảo sát là Chanh Dương 1 và Chanh
Dương không thay đổi. Rác thải vận chuyển qua hai điểm khảo
sát là rất ít và chủ yếu là rác thải sinh hoạt từ các khu dân cư gần
sông.

2.2.5 Thảo luận

thảm thực vật hoặc đập nước) và cũng có thể do hành
vi xả rác của người dân và cách thức quản lý chất thải
tại địa phương (nằm ngoài phạm vi của nghiên cứu).

2.2.5.1 Kết quả khảo sát
Các vật dụng nhựa phổ biến nhất: Các khảo sát bằng
máy bay không người lái được thực hiện tại Hải Phòng
(5 địa điểm), Hải Dương (2 địa điểm) và Sa Pa (2 địa
điểm) để xác định các vật dụng nhựa phổ biến nhất.
Tại tất cả các địa điểm khảo sát, các vật dụng nhựa
sau là phổ biến nhất (từ tỷ lệ cao nhất đến thấp nhất):
Polystyrene, bao gồm hộp đựng thực phẩm (40%),
nắp cốc, nắp và nhựa nhỏ (19%), túi nhựa LDPE, Bao
bì, và chai nhựa PET. Thí điểm lấy mẫu lưới kéo thực
hiện tại cầu Chanh Dương 2, Hải Phòng, ghi nhận
tỷ lệ cao nhất các vật dụng nhựa trong tổng số rác
thải thu gom, bao gồm bao bì thực phẩm và bao bì
khác (41,32%), túi nhựa (30,58%), nhựa khác (18,18%),
cốc/đồ dùng nhựa sử dụng một lần (3,31%), nắp chai
(2,48%) và ống hút (1,65%) ). Kết quả của nghiên cứu
đối với các thành phần chất thải ở Hải Dương, Sa Pa
và Hải Phòng là đáng chú ý. Ở Hải Dương tỷ lệ bao bì
thực phẩm bằng nhựa polystyrene cao hơn, và ở Hải
Phòng và Sapa, tỷ lệ túi nhựa LDPE tương đối nhiều
hơn. Điều này cho thấy Hải Dương có khả năng là
nguồn phát thải rác nhựa, và bờ biển của Hải Phòng
nhiều khả năng là nơi tập kết rác thải nhựa, chứ không
phải nơi đổ thải trực tiếp.
Số lượng chất thải nhựa: Quan trắc nhựa trên sông
được thực hiện ở cả ba tỉnh/thành phố trong nghiên
cứu: Hải Dương, Hải Phòng và Sa Pa, và khảo sát diễn
ra tại các sông nhánh, kênh rạch và sông chính. Tại
cầu Chanh Dương bắc qua kênh ở Hải Phòng, quan
sát được lượng rác thải nhựa vận chuyển nhiều nhất
(600 đơn vị rác thải nhựa mỗi ngày). Quan trắc nhựa
trên sông tại Suối Cát (Cầu Lao Chải) ở Sa Pa cho thấy
số lượng lớn các vật thể trôi nổi mỗi ngày thực hiện
khảo sát (360 đơn vị), và trong khoảng thời gian dài
trong ngày thực hiện khảo sát, ghi nhận được khá lớn
lượng chất thải vận chuyển trong nửa giờ (trên 10 đơn
vị rác thải). Vận chuyển rác thải nhựa thấp nhất được
quan sát thấy trên sông chính của Hải Phòng - 140 đơn
vị rác thải nhựa trong mỗi ngày thực hiện khảo sát.
Các vị trí/điểm nóng về rác thải nhựa: Rác thải nhựa
được tìm thấy ở tất cả các địa điểm khảo sát, nhưng
mức độ phổ biến khác nhau. Các điểm tích tụ chất
thải lớn được ghi nhận ở Hải Dương, với lượng chất
thải quan sát thấy cao hơn khoảng 10 lần so với các
tỉnh/thành phố khác thuộc nghiên cứu. Nguyên nhân
là do các loại chướng ngại tại các địa điểm khảo sát
khiến các vật thải không di chuyển được (ví dụ như

Bài học kinh nghiệm và phát triển khái niệm đã
được chứng minh về quan trắc nhựa trên sông:
Theo nghiên cứu này, phương pháp tiếp cận mới trên
toàn cầu về quan trắc nhựa dựa trên công nghệ viễn
thám đã được thử nghiệm thành công tại Việt Nam.
Kết quả tích cực của nghiên cứu giúp tạo nền tảng
cho Chính phủ Việt Nam thực hiện quan trắc nhựa
dài hạn hơn nhằm tăng cường hiểu biết về ô nhiễm
nhựa, thiết lập đường cơ sở và đo lường tác động
của các chính sách hoặc các biện pháp khác theo thời
gian. Nhiều bài học kỹ thuật quý giá đã được rút ra
trong lần thí điểm đầu tiên này và giúp cung cấp nền
tảng cho việc nâng cấp quan trắc nhựa (xem 2.2.5.2).

2.2.5.2 Phương pháp luận
Các hoạt động quan trắc đã cho thấy sự phù hợp
khi áp dụng khảo sát bằng máy bay không người lái
và theo dõi bằng camera gắn trên cầu nhằm quan
trắc rác thải nhựa ở Việt Nam. Kết hợp với các cuộc
khảo sát bằng lưới kéo, có thể thu được thông tin
chi tiết về vận chuyển nhựa. Để thực hiện quan trắc
chất thải nhựa theo các phương pháp này, cần có
sự phối hợp tốt với các tỉnh/thành phố liên quan về
các nội dung sau:
•

Xin cấp phép khảo sát,

•

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi
cục Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và
Môi trường cấp huyện thống nhất về các vị trí
cần quan trắc;

•

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy
ban nhân dân các huyện, xã thiết lập các trạm
quan trắc cố định; và

•

Phối hợp với công an địa phương để đảm bảo an
toàn cho người và phương tiện trong quá trình
lắp đặt thiết bị và quan trắc.

Thu thập dữ liệu với khảo sát bằng máy bay
không người lái (UAV)
Sử dụng UAV có nhiều lợi thế, bao gồm chỉ cần
thời gian ngắn để khảo sát một địa điểm (1–2
giờ) và có thể trực quan hóa dữ liệu một cách
dễ dàng, nhưng vẫn chính xác, với độ phân giải
không gian cao. Ngoài ra, các UAV cho phép tiếp
cận các khu vực hoặc điểm quan sát mà trước đây
không thể tiếp cận được. Tuy nhiên, việc sử dụng UAV
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cũng đi kèm với một số thách thức như chất lượng
hình ảnh thấp do ống kính bị mờ trong môi trường
ẩm ướt và bị hạn chế tiếp cận các khu vực có vật thể
như cây cối, cột điện và đường dây điện. Cần đánh
giá cẩn thận các địa điểm khảo sát tương lai và đưa
vào kế hoạch khoảng thời gian nghỉ ở giữa các khảo
sát để làm sạch ống kính, cho các cuộc khảo sát trong
tương lai ở Việt Nam.

Thu thập dữ liệu với quan trắc bằng camera
Sử dụng camera GoPro để quan trắc môi trường
là một phương pháp còn khá mới mẻ ở Việt Nam.
Trong nghiên cứu này, các camera GoPro gắn trên
cầu đã ghi lại các đoạn video và sau đó phân tích để
ước tính vận chuyển chất thải cơ sở trên các con sông.
Các máy ảnh sử dụng trong nghiên cứu này đều dễ
lắp đặt, xử lý và tương đối rẻ, nhưng có độ chính xác
cao. Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát, máy ảnh
phải được hạ xuống sau hai giờ để thay pin mới. Do
đó, để tránh bị gián đoạn, các khảo sát nên được lên
kế hoạch phù hợp với thời lượng pin. Phương pháp
này mang tính linh hoạt cao và có thể được sử dụng
cho các khảo sát ngắn (1–3 ngày) và hoặc quan trắc
trong thời gian dài. Ngoài ra, thông qua việc lắp đặt
các trạm quan trắc cố định để theo dõi các biến đổi
theo mùa, camera lắp trên cầu cho phép quan trắc
sông trong thời gian một đến hai tháng hoặc lâu hơn.
Việc quan trắc sông cũng có thể được thực hiện theo
định kỳ nửa tháng hoặc hàng tháng tại một số cây cầu
trong vòng 1 ngày —cách tiếp cận này cho phép các
tỉnh/thành phố hoặc các nhà hoạch định chính sách
đánh giá việc vận chuyển rác thải nhựa hàng năm.
Khi lựa chọn vị trí quan trắc, nên lựa chọn các sông,
sông nhánh và kênh rạch dựa trên các tiêu chí sau: (i)
khoảng cách giữa cầu và mặt nước phải không thay
đổi đối với một cây cầu nhất định, (ii) khoảng cách từ
lan can cầu đến mặt nước ít nhất phải là 4m, và nhiều
nhất là 10m, và (iii) sông không được quá dốc hoặc có
nhiều đá sỏi, và lý tưởng là nước lặng. Những yếu tố
này sẽ cho phép phân tích dữ liệu thành công.

thức. Lấy mẫu lưới từ ba đến năm lần mỗi năm kết
hợp với lấy mẫu đồng thời, liên tục bằng cameara có
thể đảm bảo ước tính được khá chính xác về lượng
tải (tổng lượng nhựa) hàng năm.
Do mực nước tại địa điểm khảo sát không cao nên
đoàn khảo sát đã sử dụng các thanh thép dài để
cố định thiết bị và lưới vào cầu thay vì sử dụng
cần cẩu. Đối với các sông lớn, cần xem xét việc triển
khai lắp đặt toàn bộ cấu hình của thiết bị. Ngoài ra,
nhóm khảo sát còn gặp một số thách thức trong việc
mua sắm vật liệu lưới phù hợp và các thiết bị khác; tuy
nhiên, những khó khăn này có thể là do việc lấy mẫu
bằng lưới chỉ được thực hiện như một cách thí điểm.

Phân tích dữ liệu hình ảnh máy bay không
người lái
Kết quả quan trắc về số lượng chất thải và loại
chất thải là ước tính do phần mềm phân tích chất
thải nhựa đưa ra và nên được coi là số liệu thống
kê gần đúng, chứ không phải là các phép đo chính
xác. Các yếu tố chính làm tăng hoặc giảm độ chính
xác của phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo bao gồm:
•

Ước tính thấp hơn thực thế về số lượng đơn vị
chất thải trong các hình ảnh vì nhiều vật nhựa bị
chìm dưới bề mặt nước và trong các bãi chất thải mà
độ sâu của chúng không được phần mềm tính đến

•

Ước tính cao hơn thực tế về số lượng đơn vị
chất thải do có các vật thể không phải là rác thải
trong các hình ảnh và có thể khiến thuật toán phân
tích phân loại sai các hình ảnh này thành nhựa.

•

Độ không chắc chắn cao hơn của dữ liệu ở các
địa điểm ít ô nhiễm do thực tế là việc phân loại
sai đối với một mẫu cỡ nhỏ sẽ có tác động lớn
hơn đến thống kê đầu ra.

•

Khó phát hiện các vật thải nhựa bị phong hóa.

•

Phân loại sai các vật thải bị chìm trong nước
hoặc bùn.

Phân tích dữ liệu hình ảnh quan trắc trên sông
Thu thập dữ liệu bằng phương tiện lưới kéo
Việc sử dụng lưới ở các độ sâu khác nhau để lấy mẫu
vận chuyển nhựa rất phức tạp và kéo theo chi phí
cao hơn. Tuy nhiên, phương pháp này có lợi thế là
có thể xác định tổng lượng nhựa vận chuyển trên
sông, bao gồm cả các hạt nhựa nhỏ và nhựa chìm.
Việc tăng cường bổ sung quan trắc qua camera bằng
phương pháp lấy mẫu hứa hẹn sẽ thu được nhiều kiến
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Quan trắc trên sông bằng camera GoPro, kết hợp
với phương pháp học máy như APLASTIC-Q, đã
được thực hiện thí điểm tại Việt Nam. Kết quả ban
đầu cho thấy khả năng ứng dụng trong quan trắc
sông theo vị trí, phát hiện các vật thể rác thải nhựa
trôi nổi trên mặt sông có kích thước lớn hơn 10cm,
với độ chính xác tương đối. Trong nghiên cứu này,
phần mềm đã được cải tiến dựa trên nền tảng kiến

thức lớn hơn và có thể áp dụng dễ dàng hơn cho các
khảo sát giám sát trên sông. Trong tương lai, với sự
phát triển hơn nữa của phương pháp luận, dự kiến
cũng sẽ định lượng được các loại chất thải.
Tuy nhiên, phương pháp này vẫn đang ở giai đoạn
thử nghiệm và cần được phát triển thêm, cụ thể
như sau:
•

•

Các sông với vận tốc dòng chảy rất cao, chuyển
động của nước, bọt và phản xạ ánh sáng mặt trời
là những thách thức đối với việc phân tích dữ liệu
và dẫn đến việc ước tính quá cao về lượng chất
thải. Hạn chế này có thể giảm bớt bằng cách
phân tích các phần hình ảnh không chứa những
hình ảnh gặp những vấn đề trên.
Khoảng cách khoảng 10 mét từ camera đến mặt
nước có thể gây ra chất lượng hình ảnh thấp,
dẫn đến việc ước tính thấp tổng số vật thải
di chuyển qua. Lựa chọn cẩn thận các địa điểm
khảo sát giúp giảm thiểu thách thức này.

Thuyền đi qua sẽ gây ra phân loại dương tính giả. Vấn
đề này không thường xuyên xảy ra và các biện pháp
giảm thiểu đã được thực hiện như chỉ cho phép đếm
chất thải tối đa cho một lần phân tích. Kết quả là hiệu
ứng này chỉ gây ra việc ước tính hơi cao một chút về
lượng chất thải.

Mối quan hệ giữa kết quả khảo sát bằng máy
bay không người lái, quan trắc sông và khảo
sát lưới kéo
Khảo sát bằng máy bay không người lái với quan
trắc sông bằng camera và thiết bị lưới kéo mang
lại những thông tin khác nhau. Quan trắc bằng máy
bay không người lái chụp được ảnh chất thải nhựa
không di chuyển như chất thải nhựa tích tụ, chất thải
mắc kẹt trong thảm thực vật hoặc nhựa trôi dạt vào
bờ biển. Các camera được lắp đặt và thiết bị lưới kéo
giúp đo lường chất thải nhựa di chuyển trên mặt sông
và trong cột nước thẳng đứng.
Kết quả của hai phương pháp này được kỳ vọng
sẽ tương quan với nhau. Tuy nhiên, để hiểu rõ về
mối tương quan giữa hai phương pháp luận, cần
có những nghiên cứu sâu hơn. Ví dụ, mặc dù không
có lượng lớn rác thải nhựa không di chuyển tích tụ
tại các điểm khảo sát ở Hải Phòng, nhưngviệc phát
hiện khối lượng vận chuyển rác thải nhựa lớn bằng
phương pháp quan trắc sông cho thấy sự hiện diện
của các điểm nóng rác thải nhựa ở Hải Phòng. Các
nghiên cứu sâu hơn có thể giải thích rõ về mối quan

hệ/sự trao đổi giữa nhựa không di chuyển và nhựa
di chuyển trong môi trường ven sông. Việc tiến hành
kiểm tra các địa điểm khảo sát và môi trường xung
quanh thông qua một nhóm làm việc liên ngành để
đánh giá các hành vi xả rác và hệ thống quản lý chất
thải tại các địa điểm khảo sát có thể giúp tăng thêm
hiểu biết về mối quan hệ này và các yếu tố ảnh hưởng.

Triển vọng chi phí của các hệ thống quan trắc
Chi phí thiết bị thay đổi tùy thuộc vào các phương
pháp quan trắc. Chi phí khảo sát bằng máy bay không
người lái bao gồm khoảng $250 đến $1,000 cho thiết
bị bay không người lái, và $300 đến $800 cho camera.
Chi phí quan trắc trên cầu bao gồm camera GoPro
trị giá khoảng $500. Nếu muốn bao quát toàn bộ
chiều rộng của sông, có thể sẽ cần một vài camera
gắn trên một cây cầu.
Nghiên cứu gần đây ở Đức của Escobar-Sánchez và
cộng sự (2021) tìm hiểu về hiệu quả chi phí của quan
trắc bãi biển bằng phương pháp UAV và OSPAR (khảo
sát thực địa). Các tác giả này kết luận rằng các phương
pháp OSPAR mang lại điểm hiệu quả cao đối với quan
trắc rác trên bãi biển tại biển Baltic ở Đức, nhưng họ
cũng gợi ý rằng việc giám sát bằng UAV có thể được
triển khai dễ hơn tại các địa điểm khác (“các địa điểm
không thể tiếp cận, các hệ sinh thái nhạy cảm, rác trôi
nổi hoặc các bãi biển bị ô nhiễm nặng”).
Trong bối cảnh của Việt Nam, các thông số đều
khác nhau đối với quan trắc rác trên bãi biển,
không như trường hợp của những bãi biển tại Đức
mà Escobar-Sánchez và cộng sự (2021) đã nghiên
cứu. Những khác biệt này bao gồm:
•

Nhìn chung, chi phí nhân sự ở Việt Nam thấp
hơn nhiều;

•

Mặt hàng điện tử tiêu dùng UAV sử dụng trong
nghiên cứu này ở Việt Nam có giá rẻ hơn;

•

Một số đoạn sông khảo sát khó tiếp cận bằng
cách thông thường nhưng có thể dễ dàng quan
trắc bằng máy bay không người lái;

•

Rác thải nhựa thường phân bố không đồng đều ở
Việt Nam. Các địa điểm khảo sát chứa một lượng
lớn nhựa với mặt độ dày đặc trong một diện tích
nhỏ. Với chiến lược quan trắc được áp dụng tại
Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã có thể quan trắc
các điểm nóng này và đưa ra các đánh giá về số
lượng và loại chất thải. Ở những khu vực bị ô
nhiễm nặng này, phương pháp giám sát bằng máy
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bay không người lái dự kiến sẽ mang lại kết quả
nhanh hơn đáng kể so với phương pháp khảo sát
thực địa, vì máy bay không người lái thường được
triển khai nhanh và khu vực khảo sát thường nhỏ
hơn 100m². Tuy nhiên, đối với những điểm nóng
về nhựa ven sông, không triển khai so sánh một
cách chính xác giữa khảo sát thực địa và khảo sát
bằng máy bay không người lái; và
•

Trong tương lai, chi phí quan trắc trên cầu sẽ thấp
hơn nếu được mở rộng quy mô — ví dụ, nếu có
một hệ thống camera quan trắc được lắp đặt
cố định và lâu dài, chỉ cần một vài nhân sự vận
hành camera.

Các khuyến nghị về phát triển các hệ thống
quan trắc
Để xây dựng các chính sách và biện pháp quan trắc
hiệu quả, cần có hiểu biết sâu sắc về các loại nhựa
cần ưu tiên. Các khảo sát ở Việt Nam và các nước
khác đã chỉ ra rằng ô nhiễm chỉ do một số ít các mặt
hàng nhựa gây ra. Một vài trong số những mặt hàng
nhựa này hoặc không mang tính thiết yếu và/hoặc đã
có sẵn những lựa chọn thay thế tốt trên thị trường.
Bằng cách nhắm vào các mặt hàng nhựa cụ thể này,
ô nhiễm nhựa nhìn chung có thể được giảm thiểu
đáng kể. Vì vậy, các khảo sát và các phương pháp
khác được áp dụng trong nghiên cứu này tập trung
vào việc xác định các loại nhựa cần ưu tiên.
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Để đánh giá tác động của việc áp dụng các quy trình
nhằm giảm thiểu ô nhiễm nhựa, việc có được hiểu
biết tốt về số lượng nhựa mang lại lợi thế lớn. Vì lý
do này, ban đầu, các khảo sát trên cầu chỉ được thực
hiện thí điểm, sau đó kết hợp với khảo sát lưới kéo để
hiểu rõ hơn về các loại và số lượng của nhựa bị chìm
dưới nước. Phương pháp đã được thử nghiệm thành
công này có thể được áp dụng để đo ô nhiễm nhựa
một cách tự động và liên tục trong thời gian dài hơn.
Nếu các hệ thống giám sát tự động như vậy được lắp
đặt ở các vị trí mong muốn, yêu cầu bổ sung chủ yếu
là có đủ nhân lực để bảo vệ thiết bị. Thực hiện thêm
việc lấy mẫu bằng lưới kéo (tốn nhiều công sức và
thời gian hơn), kết hợp với quan trắc trên cầu có thể
giúp thiết lập mối quan hệ giữa nhựa trên bề mặt và
nhựa chìm dưới nước. Do đó, thông qua quan trắc
liên tục và tự động đối với nhựa trên bề mặt, có thể
ước tính tổng lượng chất dẻo vận chuyển trong một
con sông. Tuy nhiên, để thiết lập thành công cách
tiếp cận như vậy sẽ cần phải thử nghiệm thêm.
Nhìn chung, đối với tất cả các phương pháp khảo sát
được sử dụng trong nghiên cứu này, nội dung quan
trọng của công việc là xác định được năng lực của
quốc gia và sử dụng các công nghệ sẵn có với giá cả
phải chăng tại địa phương để khảo sát có thể được
nhân rộng và nâng cấp cho các địa điểm khác, dựa
trên các ưu tiên và yêu cầu của chính phủ.
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2.3 PHÂN TÍCH VỀ CÁC LỰA CHỌN
THAY THẾ
2.3.1 Mục tiêu
Mục tiêu của nghiên cứu là cung cấp một cái nhìn tổng quan ban đầu về các đơn vị nhập khẩu
và sản xuất chính, số liệu sản xuất và tiêu thụ cũng như các lựa chọn thay thế và/hoặc khả năng
tái chế của các sản phẩm nhựa thường thấy ở các khu vực ven sông và ven biển ở Việt Nam.
Ngoài ra, nghiên cứu thực hiện một so sánh về giá bán buôn của các sản phẩm nhựa và các
sản phẩm thay thế.

2.3.2 Thiết kế, nguồn dữ liệu và hạn chế của nghiên cứu
Thiết kế của nghiên cứu
Đánh giá về các lựa chọn thay thế nhựa dựa trên Phần 2.1 (Khảo sát thực địa
về nhựa) giúp xác định 10 loại rác thải nhựa hàng đầu được tìm thấy tại 40 địa
điểm khảo sát ven sông và ven biển ở Việt Nam trong các khảo sát thực hiện trong
năm 2020 và 202 (Bảng 15).
Bảng 15:
10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM VEN SÔNG VÀ VEN BIỂN
Ở VIỆT NAM
Xếp
hạng

10 loại rác thải nhựa hàng đầu

%

1

Mảnh nhựa mềm (LDPE)

17.4

2

Ngư cụ 1: Dây thừng, lưới đánh cá, mồi câu, dây câu,
phao nổi cứng (PE & PP)

16.6

3

Ngư cụ 2: Polystyrenes-ESP, phao nổi, thùng xốp
(PS & EPS)

13.0

4

Túi nhựa cỡ 1 (0-5kg)

8.4

5

Hộp xốp đựng thực phẩm (PS)

7.4

6

Mảnh nhựa cứng (HDPE)

6.1

7

Ống hút (chủ yếu là nhựa PP)

4.6

8

Bao bì thực phẩm khác

3.2

9

Nhựa khác (giày dép nhựa, tã, v.v…)

3.2

10

Bao gói bim bim/bánh kẹo (PP & PS)

3.1

Ghi chú: Tính toán tỷ lệ % bằng cách chia số lượng các vật thải thuộc loại nhựa cụ thể cho số lượng
của tất cả các vật thải nhựa được lấy mẫu trong các khảo sát

76 | Phân tích về ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam

Để phân tích các lựa chọn thay thế, danh sách 10
loại rác thải nhựa hàng đầu đã được điều chỉnh để
phản ánh thực tế là các lựa chọn thay thế nhựa sẽ
được xác định theo loại sản phẩm (ví dụ: túi) chứ
không phải theo vật thải (ví dụ: mảnh nhựa mềm:
•

Mảnh nhựa cứng (mục 6) và nhựa khác (mục 9) bị
loại trừ; các danh mục này bao gồm nhiều loại
vật liệu khác nhau, do đó, việc xác định các lĩnh
vực ứng dụng và lựa chọn thay thế tiềm năng sẽ
không rõ ràng.

•

Túi ni lông cỡ 1 (mục 4) và mảnh nhựa mềm (mục
1) được gộp chung thành một loại khi đánh giá
thị trường vì mảnh nhựa mềm chủ yếu bao gồm

các mảnh túi ni lông. Ngoài ra, bao bì thực phẩm
khác (mục 8) và bao gói bim bim/bánh kẹo (mục
10) được gộp chung thành một loại do sự giống
nhau của chúng.
•

Một số loại rác thải nhựa hoặc đã được đơn giản
hóa bằng cách tập trung vào các sản phẩm cụ
thể nằm trong danh mục rác thải rộng hơn (ví dụ,
lưới đánh cá thuộc ngư cụ 1) hoặc bằng cách mở
rộng phạm vi đánh giá (ví dụ, thực hiện đánh giá
các kích cỡ túi nhựa khác nhau.

Bảng 16 trình bày về đánh giá đối với sáu loại rác
thải nhựa còn lại.

Bảng 16:
CÁC LOẠI RÁC THẢI NHỰA TRONG PHÂN TÍCH CÁC LỰA CHỌN THAY THẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG
Danh mục loại sản phẩm trong phân tích
các lựa chọn thay thế

10 loại rác thải nhựa hàng đầu
tương ứng

Túi nhựa (nhiều cỡ)

Túi nhựa cỡ 1 (0-5kg)
Mảnh nhựa mềm (LDPE)

Lưới đánh cá

Ngư cụ 1: Dây thừng, lưới đánh cá, mồi câu,
dây câu, phao nổi cứng (PE & PP)

Các loại phao nổi, thùng xốp

Ngư cụ 2: Polystyrenes-ESP, phao nổi,
thùng xốp (PS & EPS)

Hộp xốp đựng thực phẩm

Hộp xốp đựng thực phẩm (PS)

Ống hút

Ống hút (chủ yếu là nhựa PP)

Bao bì thực phẩm

Bao bì thực phẩm khác
Bao gói bim bim/bánh kẹo (PP & PS)

Đối với mỗi loại trong số sáu danh mục trên, nghiên
cứu sẽ:
•

xác định các đơn vị nhập khẩu và sản xuất chính
theo danh mục sản phẩm, đối với cả sản phẩm
nhựa và sản phẩm thay thế,

•

xác định các danh mục phụ của sản phẩm (ví
dụ, lưới đánh cá bằng sợi dù và lưới nuôi trồng
thủy sản là danh mục phụ của lưới đánh cá),

•

đánh giá khả năng tái chế của từng danh mục
phụ, và

•

ước tính số lượng đơn vị sản phẩm bán hàng
năm và giá bán buôn cho từng danh mục phụ.

Nguồn dữ liệu
Nghiên cứu dựa trên cả dữ liệu cơ cấp và dữ liệu thứ cấp:
•

Dữ liệu sơ cấp
ö

Từ phỏng vấn các đơn vị sản xuất/nhập khẩu
đồ nhựa, các đơn vị sản xuất sản phẩm thay
thế, các đơn vị tiêu thụ lượng lớn đồ nhựa
dùng một lần như các công ty thực phẩm và
đồ uống (xem Phụ lục 2.3.A).

ö

Từ phỏng vấn các chuyên gia môi trường, các
nhà nghiên cứu và các cán bộ nhà nước về
khuyến nghị đối với sản phẩm thay thế (xem
Phụ lục 2.3.B).
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•

Dữ liệu thứ cấp
ö

a. Từ việc xem xét các ấn phẩm ngành nhựa
được công bố rộng rãi.

ö

b. Từ việc tổng hợp thông tin về các đơn vị
cung cấp và thị trường của từng sản phẩm trên
các trang web của công ty và các trang thông
tin đăng ký kinh doanh như Trang Vàng Việt
Nam, các trang thương mại điện tử, dữ liệu
xuất nhập khẩu trên Trademap.org.

Hạn chế
Tuy nhiên, đánh giá:
•

không cung cấp được một cái nhìn tổng quan
toàn diện về thị trường cho tất cả các sản phẩm
nhựa và các đơn vị sản xuất/nhập khẩu của mỗi
loại sản phẩm, mà chỉ tập trung vào những sản
phẩm quan trọng nhất.

•

xác định các sản phẩm thay thế tiềm năng,
nhưng không đánh giá tác động môi trường của
chúng, tính phù hợp đối với người tiêu dùng, hoặc
tác động của chúng đối với hành vi của người tiêu
dùng, đơn vị sản xuất và chuỗi cung ứng.

•

đưa ra một ước tính sơ bộ về giá bán buôn cho
các sản phẩm cụ thể, nhưng không thực hiện phân
tích các tác động kinh tế gây ra từ việc thay đổi từ
các sản phẩm nhựa sang các sản phẩm thay thế.

Do đó, nghiên cứu này chỉ nên coi là một nỗ lực
đầu tiên nhằm xác định các lựa chọn thay thế cho
các sản phẩm nhựa phổ biến nhất tại các khu vực
ven sông và ven biển ở Việt Nam. Có một số cơ
hội để tinh chỉnh, đào sâu và mở rộng đánh giá, và
những cơ hội này sẽ được thảo luận trong Phần 2.3.4.

2.3.3 Kết quả
Túi nhựa (nhiều kích cỡ)
Túi nhựa có nhiều kích cỡ, trọng lượng, độ dày và
màu sắc khác nhau. Điểm chung của chúng là có tỷ
lệ thu gom và tái chế thấp do giá trị còn lại thấp và
còn thiếu cơ sở hạ tầng quản lý chất thải và hậu cần
ở Việt Nam.
Có khoảng 10 công ty lớn ở Việt Nam sản xuất,
nhập khẩu và bán buôn túi nhựa tập trung vào thị
trường nội địa (xem Phụ lục 2.3.C). Số lượng các
đơn vị sản xuất túi nhựa trên thực tế ở Việt Nam cao
hơn nhiều, nhưng sản phẩm của họ chủ yếu để xuất
khẩu. Ngoài ra còn có một số công ty có thể sản
xuất các sản phẩm nhựa phân hủy sinh học16 đạt tiêu
chuẩn Châu Âu.
Túi nhựa “tiêu chuẩn” liệt kê trong Bảng 17 được
bán ra với khối lượng cao hơn khoảng 5 lần (809.000
tấn mỗi năm) so với các sản phẩm thay thế tương
đương (162.000 tấn mỗi năm). Điều này có nghĩa
là chắc chắn tồn tại thị trường cho các loại túi thay
thế được trình bày trong nghiên cứu này. Tuy nhiên,
cần lưu ý rằng các lựa chọn thay thế chiếm phần lớn
trong tổng số lựa chọn thay thế được bán cũng được
làm từ nhựa, mặc dù chúng có các đặc điểm khiến
chúng có lợi thế hơn (ví dụ, khả năng phân hủy sinh
học trong các điều kiện cụ thể đối với túi nhựa có
thể phân hủy, và khả năng tái sử dụng đối với túi dệt
bằng polypropylene). Khi so sánh chi phí bán buôn
trên mỗi đơn vị, hầu hết túi nhựa “tiêu chuẩn” rẻ hơn
đáng kể so với các lựa chọn thay thế, ngay cả khi tính
đến các trường hợp sử dụng khác nhau (sử dụng một
lần so với tái sử dụng). Ví dụ, túi nhựa có thể phân hủy
đắt hơn khoảng 5 lần so với túi nhựa “tiêu chuẩn”).

16
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Nhựa phân hủy sinh học được định nghĩa là vật liệu phân hủy
hoàn toàn thành CO2, nước và chất hữu cơ. Hiện nay, ở Việt
Nam đã có các công ty sản xuất sản phẩm nhựa phân hủy sinh
học được cấp chứng chỉ từ TUV OK compost INDUSTRIAL, TUV
OK compost HOME, (BPI) Biodegradable Product Institute (Viện
sản phẩm phân hủy sinh học) Compostable, và DIN CERTCO
compostable. Túi có khả năng phân hủy sinh học bằng oxit - túi
nhựa phân hủy thành các mảnh nhỏ nhanh hơn nhiều so với túi
nhựa thông thường - không được bao gồm trong định nghĩa này.

Bảng 17:
Túi nhựa và các sản phẩm thay thế - Số đơn vị bán ra và Chi phí bán buôn
Loại túi nhựa

Số đơn vị
bán ra trong
một năm
(ước tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên
một đơn vị

Loại túi
thay thế

Số đơn vị
bán ra trong
một năm
(ước tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên một
đơn vị

Túi nhựa PE

284.692 tấn

30.000–40.000
VND/kg

Túi nhựa có thể
phân hủy

51.897 tấn

160.000 VND/
kg

(nhiều kích cỡ)

(nhiều kích cỡ)

Túi PP dệt

(dùng một lần

86.400 tấn

19.000–25.000
VND/túi
(dùng được
trong 1-2 năm)

Túi không dệt

1.728 tấn

8.000–15.000–
30.000 VND/túi
(dùng được
trong 1–3 năm)

Túi gỗ

61.000–125.000
VND/túi
(dùng được
trong 1–3 năm)

Túi làm từ
giấy bìa ivory

20.976 tấn

2.000–20.000
VND/túi
(dùng được
3–10 lần)
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Loại túi nhựa

Số đơn vị
bán ra trong
một năm
(ước tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên
một đơn vị

Loại túi
thay thế

Túi nhựa HDPE

360.000 tấn

36.000–48.000
VND/kg

Túi không
dệt phẳng

(nhiều kích cỡ)

Số đơn vị
bán ra trong
một năm
(ước tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên một
đơn vị
6.000–6.500
VND/túi
(dùng được ít
nhất 5–10 lần)

Túi đựng cốc

1.584 tấn

(nhiều kích cỡ)

42.000–60.000
VND/kg

Túi làm từ giấy
xi măng (giấy
kraft

1.000–9.000
VND/túi

Túi vải bố
đựng cốc

6.000–10.000
VND/túi

(dùng được 1–3
lần)

(dùng được
trong ít nhất 1
năm)

Túi giấy xi
măng hình chữ
T đựng cốc

Túi đựng cốc trà
sữa
(nhiều kích cỡ

1.408 tấn

30.000–48.000
VND/kg
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Túi đựng cốc
bằng nhựa có
thể phân hủy

16 tấn

700–1000 VND/
túi
(dùng một lần)

160,000 VND/
kg
(dùng một lần)

Loại túi nhựa

Số đơn vị
bán ra trong
một năm
(ước tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên
một đơn vị

Loại túi
thay thế

Số đơn vị
bán ra trong
một năm
(ước tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên một
đơn vị

Túi rác bằng
nhựa (5kg)

69.458 tấn

17.000–23.000
VND/kg

Túi rác bằng
nhựa có thể
phân hủy
(nhiều kích cỡ)

347 tấn

95.000–118.000
VND/kg

Túi đựng thực
phẩm có thể
phân hủy

914 tấn

Túi đựng thực
phẩm

91.364 tấn

76.000–96.000
VND/kg

(nhiều kích cỡ)

Lưới đánh cá
Lưới đánh cá có nhiều kích cỡ và ứng dụng khác
nhau, từ lưới đánh bắt thủy sản đến lưới dù hay lưới
rê. Sau khi hết vòng đời từ bốn đến sáu năm, các sản
phẩm lưới đánh cá hiếm khi được thu gom và tái chế.

17

(dùng một lần)

145.000 VND/
kg
(dùng một lần)

Các sản phẩm thay thế như lưới đánh cá phân hủy
sinh học17 chỉ mới có ở Việt Nam và đắt hơn đáng
kể so với lưới đánh cá bằng nhựa (xem Bảng 18). Do
không có các sản phẩm thay thế có tính cạnh tranh
thương mại đã dẫn đến chỉ có rất ít các đơn vị sản
xuất và nhập khẩu các sản phẩm thay thế cho ngư
cụ lưới đánh cá (xem Phụ lục 2.3.C).

Thông thường, nguyên liệu thô cơ bản của lưới đánh cá phân hủy sinh học là hỗn hợp polybutylene succinate (PBS) và polybutylene adipate-co-terephthalate (PBAT), cùng với các vật liệu và phụ gia phân hủy sinh học khác. Lưới phân hủy sinh học có thể phân hủy hoàn toàn
trong nước biển trong vòng sáu tháng (đang ở giai đoạn thử nghiệm).
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Bảng 18:
LƯỚI ĐÁNH CÁ VÀ CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ - SỐ ĐƠN VỊ BÁN RA VÀ CHI PHÍ BÁN BUÔN
Loại lưới
đánh cá

Số đơn vị bán
ra trong một
năm (ước tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên một
đơn vị

Loại sản phẩm
lưới thay thế

Số đơn vị bán
ra trong một
năm (ước tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên một
đơn vị

Lưới đánh cá
vải dù

45.054 tấn

20.800–25.000
VND/m2

Lưới phân hủy
sinh học

Không rõ

70.000–138.000
VND/m2

Mắt lưới: 1.5
cm–40 cm

(độ bền 4–6
năm)

Lưới đánh cá
bằng sợi dù
bện/Lưới cào

3.090–5.200
VND/m2

Mắt lưới: 0.6
cm–40 cm

13.000–30.000
VND/m2

Kích cỡ mắt
lưới: 1–4m
x100m

(độ bền 4–5
năm)

Lưới nuôi trồng
thủy sản

6.200–13.000
VND/m2

Mắt lưới:

(độ bền 4–5
năm)

Lưới rê bằng
sợi mono
(monofilament)
Mắt lưới 5–8
cm
Lưới đánh cá
(quy mô nhỏ)
Mắt lưới: 1.5
cm - 100 cm

(hiện đang thí
điểm

(độ bền 4–5
năm)

Lưới nuôi trồng
thủy sản

0.3 cm–1.6cm

(phân hủy sau
6 tháng trong
nước biển)

2.200–3.000
VND/m2
(độ bền 4–5
năm)
1.439
VND–2.000
VND/m2
(độ bền 4–5
năm)

Các loại phao nổi
Các sản phẩm phao nổi được sử dụng chủ yếu ở
các khu vực ven sông, ven biển phục vụ các hoạt
động nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Số lượng
các đơn vị sản xuất hoặc nhập khẩu phao nổi vào Việt
Nam khá nhiều; các đơn vị sản xuất điển hình được
liệt kê trong Phụ lục 2.3.C.
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Bảng 19 cho thấy các sản phẩm thay thế phao nổi
chủ yếu được làm từ gỗ và có giá thành cao hơn
nhưng bền hơn. Bảng 19 cũng liệt kê các phuy nhựa
và phao nổi với lớp sơn phủ Line-X (một loại sơn phủ
của phao nổi), là các lựa chọn thay thế vì những sản
phẩm này bền hơn nhiều so với phao nổi tiêu chuẩn.
Thực tế là các sản phẩm này được mô tả như các lựa
chọn thay thế mặc dù cũng được làm từ nhựa, đây
là một thách thức trong việc xác định các lựa chọn
thay thế không phải bằng nhựa phù hợp cho danh
mục sản phẩm này.

Bảng 19:
CÁC LOẠI PHAO NỔI VÀ SẢN PHẨM THAY THẾ – SỐ ĐƠN VỊ BÁN RA VÀ CHI PHÍ BÁN BUÔN
Loại phao nổi

Số đơn vị bán
ra trong một
năm (ước tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên một
đơn vị

Loại sản phẩm
thay thế

Phao xốp lồng
nuôi cá nổi

8.334 tấn

350.000 VND/
sản phẩm

Phao nổi được
sơn phủ Line-X
(độ dày của
sơn 0.5–0.6
mm)

1.300.000
VND/sản phẩm

Thùng phuy

800.000–
1.200.000
VND/sản phẩm

(Porous
floating fish
cage)

(độ bền 2–3
năm)

160 lít–220 lít

Số đơn vị bán
ra trong một
năm (ước tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên một
đơn vị

(đang được thử
nghiệm, độ bền
khoảng 10 năm)

(độ bền 3–5
năm

Phao nổi bằng
nhựa

8.700–9.000
VND/đơn vị

Phao nổi
bằng gỗ

25.000–40.000
VND/sản phẩm

Kích thước
8–15cm

(độ bền 1 năm)

10–14cm

(độ bền 3–5
years)

Phao câu cá
nhỏ

8.700–9.000
VND/đơn vị

Phao nổi bằng
gỗ

3.000–6.000
VND/sản phẩm

Trọng lượng: 5g
Vật liệu: xốp
Kích cỡ: 1.8cm
x 0.4cm

(độ bền 1 năm)

Kích cỡ: 0.8 cm;
Độ dài: 6.6 cm

(độ bền 1 năm)

Phao câu cá
PVC/phao đánh
dấu hồ bơi

54.000–78.000
VND/sản phẩm

Phao nổi bằng
gỗ

(độ bền 1 năm

12cm–40cm
45cm–80cm

200.000–
276.000 VND/
sản phẩm

Kích cỡ 14x20
cm; 13x18 cm;
15x15 cm

406 tấn

(độ bền 2–3
năm)
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Hộp xốp đựng thực phẩm
Hộp xốp đựng thực phẩm là một giải pháp đóng
gói phổ biến cho thực phẩm mang đi. Xốp không
thể tái chế và không thể phân hủy sinh học. Loại chất
thải nhựa này được thải trực tiếp ra môi trường hoặc
được xử lý chung với các chất thải sinh hoạt khác.
Các đơn vị sản xuất và nhập khẩu chính sản phẩm
này được liệt kê trong Phụ lục 2.3.C.

Hầu hết các sản phẩm thay thế được liệt kê trong
Bảng 20 là các sản phẩm thay thế có chức năng sử
dụng tương tự như các sản phẩm nhựa, nhưng bảng
này cũng bao gồm các sản phẩm (ví dụ: khay thép
không gỉ, hộp thủy tinh) giúp các doanh nghiệp
và người tiêu dùng rời xa dần các sản phẩm dùng
một lần, và chuyển sang mô hình tái sử dụng.

Bảng 20:
KHAY XỐP VÀ CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ – SỐ ĐƠN VỊ BÁN RA VÀ CHI PHÍ BÁN BUÔN
Loại khay xốp

Số đơn vị bán
ra trong một
năm (ước tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên một
đơn vị

Loại sản phẩm
thay thế

Số đơn vị bán
ra trong một
năm (ước tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên một
đơn vị

Khay xốp

5.133 triệu sản
phẩm

700 VND–
2.000VND/
đơn vị

Khay bằng lá

51 triệu sản
phẩm

1.800–2.300
VND/đơn vị

Nhiều kích cỡ

(dùng một lần)

Bagasse tray

Khay xốp đựng
thực phẩm

1.000–1.500
VND/đơn vị
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Khay nhựa PLA

4,2 triệu sản
phẩm

1.300–3.200
VND/ đơn vị

Khay nhôm

3,6 triệu sản
phẩm

(dùng một lần)

Khay thép
không gỉ

2.300–3.500
VND/ đơn vị

Loại khay xốp

Số đơn vị bán
ra trong một
năm (ước tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên một
đơn vị

Loại sản phẩm
thay thế

Số đơn vị bán
ra trong một
năm (ước tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên một
đơn vị

Hộp nhỏ đựng
xôi

5.341 triệu sản
phẩm

150–500 VND/
đơn vị

Hộp bằng bã
mía

51,3 triệu sản
phẩm

2.750–3.200
VND/đơn vị

2.760 VND/
đơn vị

Hộp bằng giấy
xi măng (kraft)

1.206 triệu sản
phẩm

2.800 VND/
đơn vị

Hộp xốp đựng
thực phẩm

(dùng một lần)

Foam food box

473–546 VND/
đơn vị

Hộp cơm bằng
giấy

5,700 VND–
6,900 VND/unit
(for single-use)

Hộp thủy tinh

99.000 –
180.000/ đơn vị
(dùng một lần)

Hộp nhôm

5.000 VND/
đơn vị
(dùng một lần)

Hộp cơm bằng
bã mía

2.300 – 5.500
VND/đơn vị
(dùng một lần)
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Ống hút
Ở Việt Nam, các lựa chọn thay thế cho ống hút
nhựa khá phổ biến và được bán ra với số lượng,
mặc dù vẫn ít hơn, nhưng cũng khá lớn so với ống

hút nhựa (xem Bảng 21). Điều này là do sự chấp nhận
của khách hàng, sự sẵn có của các nguyên liệu thô
tương đối rẻ cho các sản phẩm thay thế và một số
lượng lớn các đơn vị sản xuất (xem Phụ lục 2.3.C).

Bảng 21:
ỐNG HÚT NHỰA VÀ CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ – SỐ ĐƠN VỊ BÁN RA VÀ CHI PHÍ BÁN BUÔN
Loại ống hút

Số đơn vị bán
ra trong một
năm (ước tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên một
đơn vị

Loại sản phẩm
thay thế

Số đơn vị bán
ra trong một
năm (ước tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên một
đơn vị

Ống hút thẳng
bằng nhựa PP

1.257 triệu sản
phẩm

200 VND–1.000
VND/đơn vị

Ống hút bằng
tre/gỗ

65 triệu sản
phẩm

600–1.000
VND/đơn
vị (bán
buôn) hoặc
1.000–6.000
VND/đơn vị
đối với bán lẻ
(dùng trong
3–6 tháng)
200–500 VND/
đơn vị
(dùng một lần)

850 triệu sản
phẩm

400–500 VND/
đơn vị
(dùng một lần)

Ống hút bằng
giấy/giấy xi
măng (kraft)

Ống hút
bằng cỏ

Ống hút nhựa
có thể phân
hủy sinh học

Ống hút hình
chữ U cho các
nhà máy sản xuất
sữa (nhựa PP)

2.560 triệu sản
phẩm

100 VND–300
VND/đơn vị
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3.200–3.800
VND/đơn vị
(dùng một lần)

Ống hút làm từ
gạo/rau củ

580 triệu sản
phẩm

300–800 VND/
đơn vị
(dùng một lần)

U-shaped
paper straw/
sugar cane
fibers

680 triệu sản
phẩm

400 VND/đơn
vị
(dùng một lần)

Loại ống hút

Số đơn vị bán
ra trong một
năm (ước tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên một
đơn vị

Loại sản phẩm
thay thế

Ống hút cong
bằng nhựa PP

1.505 triệu sản
phẩm

1.200
VND–1.500
VND/đơn vị

Ống hút bằng
thép không gỉ

7,000–15,000
VND/đơn vị
(độ bền 3–10
năm)

Ống hút thủy
tinh

4,000 –10.000
VND/đơn vị
(độ bền 6
tháng–2 năm)

Bao bì thực phẩm
Chất thải từ bao bì thực phẩm là loại đa dạng
nhất đối với từng sản phẩm cụ thể trong nghiên
cứu này. Các loại polyme và polyme hỗn hợp,
bao bì phức hợp, màu sắc, kích cỡ, và ô nhiễm
hữu cơ thường là thách thức đối với tái chế chất
thải bao bì thực phẩm. Đồng thời, các sản phẩm

Số đơn vị bán
ra trong một
năm (ước tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên một
đơn vị

bao bì thay thế lại có các đặc tính khác nhau, điều
này đặt ra câu hỏi về tính phù hợp làm sản phẩm
thay thế. Hiện chưa có những quy định cụ thể và
các thay đổi trong thực hành kinh doanh và hành
vi của người tiêu dùng, do vậy các sản phẩm thay
thế khó có thể thay thế các sản phẩm bao bì thực
phẩm hiện có với quy mô lớn.

Loại bao bì thực phẩm và
kích cỡ

Số đơn
vị bán ra
trong một
năm (ước
tính)

Chi phí bán
buôn trung
bình trên
một đơn vị

Loại sản phẩm
thay thế

Số đơn
vị bán ra
trong một
năm (ước
tính)

Chi phí
bán buôn
trung bình
trên một
đơn vị

Bao bì các sản phẩm nông
nghiệp;
Cấu trúc: PVC, PET, BOF;
Số lượng màu: có từ 1–9
màu
Kích cỡ lớn nhất là 120 cm.

2.089.871
tấn

301–900
VND/sản
phẩm

Túi bằng giấy xi
măng (kraft)
Nhiều kích cỡ

800–4.350
VND/sản
phẩm

Túi nhôm
Nhiều kích cỡ

2.900–
9.600
VND/sản
phẩm
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Loại bao bì thực phẩm và
kích cỡ

Số đơn
vị bán ra
trong một
năm (ước
tính)

Bao bì thực phẩm
Cấu trúc: OPP/PE, OPP/PP,
OPP/MCPP, OPP/LLDPE,
PET/LLDPE, PET/MPET/
LLDPE…
Số lượng màu: có từ 1–9
màu
Kích cỡ lớn nhất là 120 cm.

Chi phí bán
buôn trung
bình trên
một đơn vị

Loại sản phẩm
thay thế

Giá của
sản phẩm
túi bằng
nhựa PE
với độ dày
6mic–30mic
từ khoảng
62 VND–
1.383 VND/
sản phẩm

Bao bì hộp thiếc
Nhiều kích cỡ

Lon thiếc
Nhiều kích cỡ

Lọ thủy tinh với
nắp bằng thiết
Kích cỡ 15ml–
1000 ml

Bao bì thực phẩm đông
lạnh
Cấu trúc: PA/LLDPE, PA/
PE/LLDPE...
Số lượng màu: có từ 1–9
màu
Kích cỡ lớn nhất là 120 cm
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Màng nhựa:
807.000
VND/kg
Túi nhựa
8x4x18 inch:
111–145
VND/sản
phẩm

Túi giấy nến
38x50cm
Trọng lượng
35–40gram

Số đơn
vị bán ra
trong một
năm (ước
tính)

Chi phí
bán buôn
trung bình
trên một
đơn vị
10.500–
55.000
VND/hộp

300–28.000
VND/lon

4.000–
25.000
VND/lọ

1.200–
2.000
VND/sản
phẩm

2.3.4 Tóm tắt và Kết luận
Nghiên cứu này về các giải pháp thay thế nhựa
được dựa trên các khảo sát thực địa mà kết quả
giúp xác định 10 vật phẩm nhựa gây ô nhiễm hàng
đầu tại các khu vực ven sông và ven biển ở Việt
Nam. Dữ liệu liên quan đến các lựa chọn thay thế có
sẵn trên thị trường được thu thập từ các nguồn sơ
cấp thông qua phỏng vấn và từ các nguồn thứ cấp
thông qua nghiên cứu tài liệu.
Kết quả phân tích sơ bộ các lựa chọn thay thế nhựa
cho thấy đối với hầu hết các loại nhựa dùng một
lần cần ưu tiên, các sản phẩm thay thế đã có sẵn
trên thị trường Việt Nam, bao gồm các phẩm thay
thế chủ yếu có sẵn đối với túi nhựa và rác thải liên
quan đến thực phẩm mang đi.

Do đó, khi quảng bá các sản phẩm thay thế, cần
tập trung vào việc quảng bá các mặt hàng không
phải nhựa và có thể tái sử dụng để hỗ trợ giảm
thiểu phát sinh chất thải nói chung. Tuy nhiên, cụ
thể đối với ống hút nhựa, vì nguyên liệu thô của các
sẵn phẩm thay thế có sẵn trên thị thường với giá cả
tương đối rẻ, có sự chấp nhận cao từ khách hàng và
có nhiều đơn vị sản xuất sản phẩm thay thế, các sản
phẩm thay thế dùng một lần cho ống hút nhựa đã
khá phổ biến và được bán với số lượng tương đương
với ống hút nhựa. Việc khuyến khích các sản phẩm
thay thế thông qua các chính sách và ưu đãi, đồng
thời hỗ trợ chuyển đổi sang mô hình tái sử dụng để
bù đắp cho đơn giá cao, sẽ là các yếu tố quan trọng
giúp cắt giảm hơn nữa các sản phẩm nhựa dùng một
lần cần ưu tiên, các sản phẩm này cho đến nay gây
ra lượng lớn nhất ô nhiễm nhựa.

Mặc dù các sản phẩm thay thế hiện nay có giá cao
hơn sản phẩm nhựa dùng một lần (SUP) tương ứng,
hầu hết các sản phẩm thay thế là sản phẩm có thể
tái sử dụng. Về cơ bản, mục tiêu không nên là thay
thế các SUP bằng các vật phẩm không phải nhựa,
dùng một lần hoặc bằng các vật dụng sử dụng nhiều
lần bằng nhựa mà cũng có thể gây tác động tiêu cực
và không phù hợp với mục tiêu phát triển hướng tới
một nền kinh tế tuần hoàn
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3. CÁC BƯỚC
TIẾP THEO

Cải tiến trong quan trắc chất thải nhựa. Các nghiên cứu tóm tắt trong báo cáo này minh
họa tính khả thi của việc thực hiện các khảo sát với chi phí thấp sử dụng các phương pháp
khác nhau, giúp cung cấp cho các chính quyền (cấp trung ương và địa phương) một bức tranh
tổng thể về rò rỉ chất thải nhựa liên qua đến khối lượng, chủng loại, nhãn hiệu, lưu lượng và
các điểm nóng. Tùy thuộc vào các mục tiêu chính sách về quan trắc, nhiều phương pháp luận
có thể được sử dụng, do đó, cần xây dựng các quy trình cụ thể cho từng địa điểm để xác định
loại và tần suất khảo sát thích hợp nhất. Bài học kinh nghiệm từ các phương pháp luận sử
dụng trong nghiên cứu này có thể giúp xây dựng các hướng dẫn quốc gia về quan trắc nhựa
để hỗ trợ chính quyền địa phương theo dõi định kỳ tiến độ thực hiện các chính sách về nhựa.
Để phục vụ quan trắc cấp địa phương, cần có các hướng dẫn của Bộ TNMT.
Quan trắc vận chuyển nhựa trên sông dựa trên công nghệ viễn thám đã mang lại những
kết quả có giá trị và đầy hứa hẹn. Việc xác định nhựa trôi nổi trên sông dựa trên công nghệ
viễn thám, kết hợp với phân tích hình ảnh tự động, là một cách tiếp cận rất mới ở cấp độ toàn
cầu và đang ở giai đoạn phát triển ban đầu. Trong nghiên cứu này, phương pháp này đã được
thử nghiệm thành công tại Việt Nam với việc tự động phát hiện và phân tích các vật phẩm
nhựa trong một khoảng thời gian dài bằng các camera gắn trên cầu. Những kết quả tích cực
từ khảo sát sẽ tạo cơ sở giúp Chính phủ Việt Nam thực hiện quan trắc nhựa dài hạn nhằm
tăng cường hiểu biết về ô nhiễm nhựa, thiết lập đường cơ sở và đo lường tác động của các
chính sách và các biện pháp khác theo thời gian. Việc ứng dụng đồng thời khảo sát lưới kéo
cho thấy tiềm năng liên hệ các kết quả này với công nghệ viễn thám và thiết lập các mô hình
giúp ước tính tổng tải trọng nhựa, bao gồm tải cả trọng nhựa bị chìm, dựa trên việc phát hiện
tự động nhựa trên bề mặt. Nhiều bài học kỹ thuật có giá trị đã được rút ra trong lần thí điểm
đầu tiên này giúp tạo nền tảng cho chính phủ tăng cường việc quan trắc nhựa.
Các chính sách nhằm giải quyết vấn đề chất thải nhựa có giá trị thấp và sử dụng một lần.
Kết quả khảo sát chỉ ra rằng hầu hết lượng chất thải nhựa rò rỉ tại các địa điểm khảo sát là
từ một số ít loại vật phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm chỉ dùng một lần và có giá trị thấp.
Chúng bao gồm túi nhựa và rác thải nhựa liên quan đến thực phẩm mang đi (ví dụ, bao bì thực
phẩm như hộp xốp, dao kéo nhựa, ống hút nhựa và dụng cụ khuấy đồ uống). Do đó, cần có
các chính sách nhằm cắt giảm đầu vào của các sản phẩm nhựa có giá trị thấp, vì việc sử dụng
chúng đang dần bị hạn chế trên toàn thế giới và Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm của
các nước khác trong việc thực hiện các chính sách giảm thiểu chất thải. Cần xây dựng một lộ
trình để từng bước thực hiện các lệnh cấm, hạn chế và thuế/phí đối với các đồ nhựa dùng một
lần được xác định, vốn rất phổ biến trong lĩnh vực du lịch và bán lẻ.
Phân tích các biện pháp giải quyết chất thải liên quan đến nghề cá. Với mức độ phổ biến
của ngư cụ trong các khảo sát thực địa là một trong hai vật phẩm nhựa hàng đầu phát hiện ở tất
cả các địa điểm ven biển, để xây dựng được các biện pháp chính sách hiệu quả, cần phân tích
sâu hơn đối với các phân ngành quan trọng (ví dụ, cảng, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản). Các
phân tích này sẽ hỗ trợ việc thực hiện Kế hoạch Hành động Quản lý Chất thải Nhựa Đại dương
trong Ngành Thủy sản đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông qua gần đây.
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Nâng cao nhận thức cộng đồng về 10 mặt hàng
nhựa gây ô nhiễm hàng đầu. Kết quả khảo sát, cùng
với phân tích thị trường sơ bộ về các giải pháp thay
thế, đã nêu bật tầm quan trọng của việc nâng cao
nhận thức của cộng đồng về tác động tiêu cực của
ô nhiễm nhựa. Cần phải tăng cường việc giáo dục
người dân và thanh niên về giảm thiểu, tái sử dụng
chất thải và yêu cầu ngừng xả rác để: cắt giảm nhu
cầu đối với nhựa có ít công dụng; hỗ trợ hệ thống
cơ sở hạ tầng quản lý chất thải hiệu quả hơn về chi
phí; và giảm thiểu tình trạng xả rác làm ô nhiễm sông
ngòi và đại dương. Song song với phân tích và lộ
trình chính sách nhựa đã đề cập trước đó, chính phủ
cũng cần xây dựng chiến lược truyền thông và nâng
cao nhận thức.

Các lĩnh vực khác cần phân tích thêm bao gồm:
•

phân tích sâu hơn về các sản phẩm thay thế bao
gồm chi phí vòng đời và tác động môi trường;

•

phân tích kinh tế đối với các địa điểm cụ thể về
chi phí tác động của các vật dụng chất thải nhựa;

•

mô hình vận chuyển nhựa trong đại dương/mô
hình dòng chảy đại dương để hiểu rõ hơn về các
con đường vận chuyển xuyên biên giới tiềm năng
của chất thải nhựa; và

•

nhân rộng các khảo sát về quan trắc tổng hợp
nhựa trên sông bằng cách tận dụng bài học kinh
nghiệm từ các khảo sát thí điểm của nghiên cứu này.

Ảnh: Katerina Morozova - Shutterstock
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5. PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 2.1.A:

MẪU PHIẾU DỮ LIỆU KHẢO SÁT
Bảng 22:
PHIẾU ĐẶC ĐIỂM ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT
Tổng quan về địa điểm khảo sát
Rác trôi dạt vào bờ biển

Tổ chức

Bảng dữ liệu mật độ rác

Tên người thực
hiện khảo sát
Điện thoại
Ngày tháng

Điền ngày thực hiện khảo sát

Mã bờ biển (ID)

Mỗi bờ biển sẽ có một mã số
riêng

Tên bờ biển

Tên khu vực bờ biển (ví dụ bãi
biển, công viên)

Vị trí

Phường/Xã, Quận/Huyện,
Tỉnh/Thành phố

Thời điểm bắt đầu/
kết thúc

Bắt đầu

Kết thúc

Tọa độ điểm bắt đầu
của địa điểm khảo sát
bờ biển

Kinh độ

Vĩ độ

Ghi chép ở cả hai góc nếu
chiều rộng > 6m. Nếu là
đường cắt ngang, ghi chép
tại mép nước.

Tọa độ điểm kết thúc
của địa điểm khảo sát
bờ biển

Kinh độ

Vĩ độ

Ghi chép ở cả hai góc nếu
chiều rộng > 6m. Nếu là
đường cắt ngang, ghi chép
tại phía sau đường bờ biển.

Ảnh chụp

Mã (ID) ảnh chụp

Đặc tính của bờ biển
Chiều rộng bãi biển
(100m)

Độ dài đo dọc theo điểm
giữa của bờ biển (tính bằng
mét)

Loại địa tầng

Cát, Sỏi, San hô …

Độ đồng nhất của
địa tầng

Tỷ lệ phần trăm của lớp đất
đá chính (%)

Thủy triều

Biên độ thủy triều dọc tối đa
& tối thiểu. Sử dụng biểu đồ
thủy triều (thường tính bằng
feet)
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Tổng quan về địa điểm khảo sát
Biên độ thủy triều

Khoảng cách ngang (tính bằng
mét) từ mức triều thấp đến cao.
Đo tại bãi biển khi thủy triều thấp
và cao hoặc ước tính dựa trên các
đường bao

Phía sau đường bờ biển

Mô tả giới hạn về phía đất liền (ví
dụ: thảm thực vật, tường đá, cồn
đá, bãi đậu xe).

Hướng

Hướng bạn đang đối mặt khi bạn
nhìn ra mặt nước (ví dụ: đông bắc)

Vị trí & sử dụng đất

Thổ cư

Chưa sử dụng

Du lịch
Nông nghiệp
Nuôi trồng thủy
sản
Thị trấn gần nhất

Tên của thị trấn gần nhất

Khoảng cách đến thị trấn
gần nhất

Khoảng cách đến thị trấn gần nhất
(km)

Phương hướng của thị trấn
gần nhất

Phương hướng đến thị trấn gần
nhất (hướng chính)

Tên của sông gần nhẩt

Nếu có, tên sông hoặc suối gần
nhất. Nếu để trống, giả định là
không có sông/suối nào gần đó

Khoảng cách đến của sông
gần nhất

(km)

Phương hướng của sông
gần nhất

Phương hướng đến sông/suối
gần nhất

Sông/suối chảy ra biển

Có

Không

Liệu sông/suối gần nhất có nhánh
nào chảy ra biển trong đoạn bờ
biển này không?

Ống nước hoặc rãnh thoát
nước chảy ra biển

Có

Không

Có ống thoát nước mưa hoặc cửa
xả chảy ra biển trong đoạn bờ biển
này không?

Nguồn: Lippiatt và cộng sự, 2013
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Bảng 23:
PHIẾU DỮ LIỆU KHẢO SÁT THỰC ĐỊA
Tên địa điểm khảo sát
Mã số mặt cắt (ID)
Thời gian

Bắt đầu

Kết thúc

Ngày tháng: ngày/tháng/năm
Chiều dài mặt cắt (m)
Chiều rộng mặt cắt (m)
ID

Mặt hàng

P

NHỰA

1

Mảnh nhựa cứng

2

Mảnh nhựa mềm

3

Mảnh nhựa mảnh

4

Bao gói bim bim/bánh kẹo

5

Bao bì thực phẩm

6

Bao bì khác

7

Chai đựng đồ uống (PET)

Cỡ(1-2)

Cỡ 1 (0-500ml)
Cỡ 2 (> 500ml)
8

Chai đựng đồ uống khác (HDPE,…)

9

Hộp và chai

10

Chai đựng sản phẩm chất tẩy rửa và
mỹ phẩm (ví dụ chai dầu gội đầu, lọ mỹ
phẩm, chai sữa tắm)

11

Nắp chai (HDPE)

12

Đầu mẩu xì gà/thuốc lá

13

Túi nhựa

Cỡ 1 (0-100ml)
Cỡ 2 (>100ml)

Cỡ 1 (0-5kg)
Cỡ 2 (>5kg)
14

Hộp xốp đựng thực phẩm
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Số lượng

Trọng
lượng

15

Sản phẩm nhựa dùng một lần (Cốc, đồ
dùng …) (PET)

16

Sản phẩm nhựa dùng một lần (Cốc, đồ
dùng …) (PP)

17

Ống hút

18

Bao tải, bao bì phân bón

19

Dây dứa, dây thừng nhựa

20

Sản phẩm vệ sinh cá nhân

21

Sản phẩm y tế

22

Ngư cụ 1: Dây thừng, lưới đánh cá, mồi
câu & dây câu, phao nổi cứng

23

Ngư cụ 2: Polystyrenes - ESP, phao nổi,
thùng xốp

24

Nhựa khác

25

Bật lửa

M

KIM LOẠI

G

THỦY TINH

R

CAO SU

P

GIẤY

C

VẢI/SỢI VẢI

O

CHẤT THẢI HỖN HỢP

L

Mảnh vỡ lớn (>1m)
Loại
mặt
hàng
(vật
rỗng,
lưới ...)

Tình trạng
(bị chìm, mắc cạn, bị vùi)

Chiều rộng ước
tính (m)

Chiều dài
ước tính (m)

Mô tả/Mã
số ảnh chụp
(ID #)

Ghi chú về mảnh vỡ, mô tả về các mặt hàng “Khác/không thể phân loại” …
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PHỤ LỤC 2.1.B:

QUY TRÌNH KHẢO SÁT
ĐỊA ĐIỂM VEN BIỂN
•

Trước khi đến địa điểm khảo sát
Khảo sát nên thực hiện khi thủy triều xuống. Khi lên kế hoạch về lịch trinh quan trắc, hãy
tham khảo biểu đồ thủy triều để xác định chính xác thời điểm thủy triều xuống

•

Thực hiện khảo sát tại địa điểm

Bước 1: Điền vào phiếu đặc điểm địa điểm
khảo sát

Bước 2: Xác định một đoạn dài 100m trên
bãi biển. Mỗi đoạn 100m được chia thành
20 phần bằng nhau, mỗi phần rộng 5m và
vuông góc với bờ biển

Bước 3: Chọn ngẫu nhiên 4 phần trên bãi
biển, được gọi là đường cắt ngang.

Bước 4: Trong mỗi đường cắt ngang, đi bộ từ
mép nước đến phía sau đường bờ biển và thu
gom các vật thải có kích thước > 2,5cm (Nhựa,
kim loại, cỏ, cao su, vải, gỗ, các loại khác)

Bước 5: Phân loại, kiểm đếm và cân các vật
thải thu gom được và điền vào phiếu số liệu.
Kiểm toán nhãn hiệu của chất thải và ghi
chép vào phiếu kiểm toán nhãn hiệu

Bước 6: Vứt rác đã thu gom vào thùng rác

Nguồn ảnh: (Lippiatt, 2013; WIOMSA, n.d)
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ĐỊA ĐIỂM VEN SÔNG
•

Thực hiện khảo sát tại địa điểm

Bước 1: Điền vào phiếu đặc điểm địa điểm khảo sát

Bước 2: Chọn ô vuông lấy mẫu: Trong khu vực đã
chọn, cứ cách vài mét (10 đến 20m), đặt ô lấy mẫu ở
những nơi có thể đào sâu được (ví dụ: khu vực ngập
triều, khu vực bị ngập định kỳ và khu vực gần cửa lạch).
Thu gom chất thải trên bề mặt ô vuông.

Bước 3: Thu gom các vật thải có kích thước > 2,5
cm (theo ít nhất một chiều) trong ô vuông lấy mẫu
đến độ sâu 30cm

Bước 4: Làm sạch, phân loại, kiểm đếm và cân các
vật thải thu gom được và điền vào phiếu số liệu. Kiểm
toán nhãn hiệu của chất thải và ghi chép vào phiếu
kiểm toán nhãn hiệu
Bước 6: Vứt rác đã thu gom vào thùng rác

Nguồn ảnh: (Lippiatt, 2013; WIOMSA, n.d)
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PHỤ LỤC 2.1.C:

KẾT QUẢ KHẢO SÁT
TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM SÔNG
Tại sông Hồng (Lào Cai và Hải Phòng), phát hiện 20/28 loại rác thải nhựa, và 10 loại hàng
đầu chiếm 93,4% tổng lượng rác thải nhựa.
Hình 33:
10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU TẠI CÁC ĐẠI ĐIỂM KHẢO SÁT SÔNG HỒNG

Tại sông Mê Kông (Cần Thơ và Sóc Trăng), có 25/28 loại rác thải nhựa, và 10 loại hàng đầu
chiếm 81,5% tổng số rác thải nhựa được phát hiện.
Hình 34:
10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT SÔNG MÊ KÔNG
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Tại các điểm khảo sát ven sông thuộc các tỉnh miền Trung (Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa), phát
hiện 22/28 loại rác thải nhựa, và 10 loại hàng đầu chiếm 86,2% tổng số rác thải nhựa ghi nhận.
Hình 35:
10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU TẠI CÁC ĐIỂM KHẢO SÁT SÔNG THUỘC CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

Các sông ở Phú Quốc có 17/28 loại rác thải nhựa và 10 loại hàng đầu chiếm tỷ trọng 89,6%.
Hình 36:
10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU TẠI CÁC ĐIỂM KHẢO SÁT SÔNG Ở PHÚ QUỐC

Phụ lục 2.1.C: Kết quả khảo sát tại các địa điểm sông | 109

Sông Đồng Nai - Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) có 21/28 loại rác thải nhựa và 10 loại đứng đầu chiếm 84,4% về
số lượng
Hình 37:
10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU TẠI ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT SÔNG ĐỒNG NAI-SÀI GÒN

Tại mỗi khu vực khảo sát ven sông, nhựa dùng
một lần (SUP) chiếm một lượng đáng kể. Tại các
đại điểm khảo sát, rác thải SUP chiếm từ 66% đến
93% (mặc dù lượng chất thải thu gom ở mỗi địa điểm
khác nhau). Tỷ lệ rác thải SUP tại các địa điểm sông,
chia theo theo từng khu vực, được trình bày trong

Ảnh: xuanhuongho - Shutterstock
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Hình 38. Các khu vực có tỷ lệ rác thải SUP cao nhất là
Sóc Trăng (93%), Thừa Thiên Huế (80%), Hải Phòng
(77%) và Đà Nẵng (76%). Ba khu vực có mật độ rác
thải SUP cao nhất là Cần Thơ (24,9 mảnh/ô mẫu), Lào
Cai (22,9 mảnh/ô mẫu) và thành phố Hồ Chí Minh
(21,9 vật phẩm/đơn vị).

Hình 38:
MẬT ĐỘ CHẤT THẢI NHỰA DÙNG MỘT LẦN TẠI MỖI KHU VỰC SÔNG

Bảng 24:
MẬT ĐỘ CHẤT THẢI NHỰA DÙNG MỘT LẦN TẠI MỖI KHU VỰC SÔNG
Province

Chất thải nhựa dùng
một lần
(Mật độ: số vật phẩm/
đơn vị)

Loại khác

Tổng số

(Mật độ: số vật phẩm/
đơn vị)

(Mật độ: số vật phẩm/
đơn vị)

Cần Thơ

24.9

9.7

34.5

Đà Nẵng

8.9

2.8

11.7

Hải Phòng

9.8

3

12.8

TP. Hồ Chí Minh

21.9

11.5

33.4

Huế

8.3

2.1

10.4

Khánh Hòa

5.8

2.3

8.1

Lào Cai

22.9

7.15

30.1

7

2.6

9.6

6.4

3

9.4

4

0.3

4.3

Phú Quốc
Quảng Nam
Sóc Trăng
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PHỤ LỤC 2.1.D:

KẾT QUẢ KHẢO SÁT
TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM VEN BIỂN
Đặc trưng của các bãi biển thuộc tiểu vùng phía Bắc (Hải Phòng, Thừa Thiên Huế) là có lượng
lớn ngư cụ 1 (lượng tồn: 22,3%), mảnh nhựa cứng (12,4%, xếp thứ hai) và ống hút (12,3%, xếp
thứ ba) (Hình 38).
Hình 39:
LƯỢNG TỒN VÀ LƯỢNG TÍCH LŨY HÀNG NGÀY CỦA 10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU
TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT VEN BIỂN THUỘC TIỂU VÙNG PHÍA BẮC (MẬT ĐỘ)

mảnh/m

Tại các địa điểm khảo sát ven biển thuộc tiểu vùng chuyển tiếp (Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh
Hòa) và tiểu vùng phía Nam (thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Phú Quốc), mảnh nhựa mềm
(chiếm 21,7% tại tiểu vùng chuyển tiếp và 19,9% tại tiểu vùng phía Nam) là loại rác thải nhựa
hàng đầu, tiếp theo là ngư cụ 1 và ngư cụ 2. Ba loại nhựa này tổng cộng chiếm 53% tổng lượng
tồn và 46% (tại các địa điểm thuộc tiểu vùng chuyển tiếp) và 52,6% (tại các địa điểm thuộc tiểu
vùng phía Nam) tổng lượng tích lũy hàng ngày. Ngoài ra, hộp xốp đựng thực phẩm cũng phổ
biến ở tiểu vùng phía Nam (10,1%, xếp thứ tư) và tiểu vùng chuyển tiếp (4,4%, xếp thứ sáu).
Tuy nhiên, loại nhựa này ít được tìm thấy hơn ở tiểu vùng phía Bắc và thậm chí còn không nằm
trong danh sách 10 loại nhựa hàng đầu (chỉ chiếm 1,4%).
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Hình 40:
LƯỢNG TỒN VÀ LƯỢNG TÍCH LŨY HÀNG NGÀY CỦA 10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU TẠI CÁC ĐỊA
ĐIỂM KHẢO SÁT VEN BIỂN THUỘC TIỂU VÙNG CHUYỂN TIẾP (MẬT ĐỘ)

mảnh/m

Hình 41:
LƯỢNG TỒN VÀ LƯỢNG TÍCH LŨY HÀNG NGÀY CỦA 10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU TẠI CÁC ĐỊA
ĐIỂM KHẢO SÁT VEN BIỂN THUỘC TIỂU VÙNG PHÍA NAM (MẬT ĐỘ)

mảnh/m-1
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10 loại rác thải nhựa hàng đầu chiếm 84% tại các
địa điểm khảo sát ven biển ở nông thôn và 87%
ở thành thị. Thành phần rác thải nhựa không có sự
khác biệt giữa khu vực nông thôn và thành thị, nhưng
tỷ lệ của chúng là khác nhau. Tại các địa điểm ở nông
thôn, mảnh nhựa mềm là phổ biến nhất (20,6%). Loại
rác thải nhiều thứ hai là ngư cụ 2 (15,4%), tiếp theo
là ngư cụ 1. Các loại rác thải này cũng là ba loại xếp

hàng đầu ở thành thị. Mặc dù có sự khác biệt đáng
kể về mật độ rác thải nhựa giữa khu vực nông thôn
và thành thị (tại các địa điểm khảo sát ven biển ở
nông thôn, 10 loại rác thải hàng đầu chiếm từ 3 đến
21 mảnh rác.m-1, và ở thành thị, 10 loại rác thải hàng
đầu chỉ chiếm từ 1 đến 13 mảnh rác. m-1). Ngoài ra,
thành phần của rác thải nhựa rất giống nhau đối với
khu vực nông thôn và thành thị.

Hình 42:
LƯỢNG TỒN VÀ LƯỢNG TÍCH LŨY HÀNG NGÀY CỦA 10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU TẠI CÁC ĐỊA
ĐIỂM KHẢO SÁT VEN BIỂN Ở NÔNG THÔN (MẬT ĐỘ)

mảnh/m

Hình 43:
LƯỢNG TỒN VÀ LƯỢNG TÍCH LŨY HÀNG NGÀY CỦA 10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU TẠI CÁC ĐỊA
ĐIỂM KHẢO SÁT VEN BIỂN Ở THÀNH THỊ (MẬT ĐỘ)

mảnh/m
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10 loại rác thải nhựa hàng đầu chiếm 87% tại các
địa điểm khảo sát ven biển phi du lịch và 85% ở các
địa điểm du lịch. Thành phần rác thải nhựa tương tự
nhau giữa các địa điểm du lịch và phi du lịch. Ở các địa
điểm phi du lịch, mảnh nhựa mềm là loại đứng đầu về
mật độ (31%). Kết hợp với túi nhựa cỡ 1, hai loại này
cộng lại chiếm tới 42,8%. Loại đứng thứ hai là ngư cụ

1 và 2, đều chiếm 30%. Tại các điểm du lịch, ngư cụ
1 (18,4%) và ngư cụ 2 (16,2%) là hai loại rác thải đứng
đầu, tiếp theo là hộp xốp đựng thức ăn (9,6% và 2,9%
tại các điểm phi du lịch). Tại các điểm phi du lịch, ống
hút chỉ chiếm 2,4% lượng tồn, nhưng tại các điểm du
lịch, tỷ lệ này là 6,7%.

Hình 44:
LƯỢNG TỒN VÀ LƯỢNG TÍCH LŨY HÀNG NGÀY CỦA 10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU TẠI CÁC ĐỊA
ĐIỂM KHẢO SÁT VEN BIỂN PHI DU LỊCH (MẬT ĐỘ)

mảnh/m-1

Hình 45:
LƯỢNG TỒN VÀ LƯỢNG TÍCH LŨY HÀNG NGÀY CỦA 10 LOẠI RÁC THẢI NHỰA HÀNG ĐẦU TẠI CÁC ĐỊA
ĐIỂM KHẢO SÁT VEN BIỂN CÓ DU LỊCH (MẬT ĐỘ)

mảnh/m
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PHỤ LỤC 2.2.A:

CÁC PHƯƠNG PHÁP LUẬN CHÍNH THU THẬP DỮ LIỆU, PHÁT HIỆN,
PHÂN LOẠI VÀ ĐỊNH LƯỢNG NHỰA,
TÍNH TOÁN VÀ MÔ HÌNH HÓA
VẬN CHUYỂN NHỰA
Tổng quan về các phương pháp luận giúp thu thập dữ liệu

Quan trắc rác thải nhựa trôi nổi trên sông bằng công nghệ viễn thám: Phương pháp
sử dụng 3 camera GoPro được lắp đặt trên cầu (Hình 46) để quan trắc vận chuyển rác thải n
tại một số sông ở ba thành phố (Hải Phòng, Hải Dương và Sa Pa). Khảo sát bằng camera
trên cầu kéo dài 8 giờ cho mỗi camera, tổng cộng thời gian quay chụp là 24 giờ tại mỗi
điểm khảo sát. Hình ảnh sau đó được phân tích để xác định số lượng và loại chất thải b
cách sử dụng phương pháp tiếp cận tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Hình 46:
LẮP ĐẶT CAMERA TRÊN CẦU. CÁC CAMERA ĐƯỢC GẮN TẠI MỘT SỐ MẶT CẮT DỌC
SÔNG ĐỂ GHI HÌNH NHỰA TRÔI NỔI. SỬ DỤNG MÁY ẢNH RBG VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI MONG
MUỐN 15-20 MO VÀ QUAY VIDEO 4K.
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Quan trắc nhựa trên sông và dưới lòng sông bằng
thiết bị bay không người lái (UAV): Phương pháp
này sử dụng cách tiếp cận hai bước để quan trắc nhựa
trên bờ và nơi có lượng chất thải tích tụ lớn. Bước
một là chụp ảnh tổng quan về khu vực khảo sát xung
quanh vị trí cầu gần mỗi điểm khảo sát sông ở độ cao
60m với hành trình bay tự động. Bước hai là chụp ảnh
các vị trí tích tụ chất thải bằng máy bay không người
lái. Sau khi chụp ảnh, sẽ quan trắc chi tiết các vị trí ô
nhiễm nặng ở độ cao 6m với độ phân giải không gian

địa lý (GSD) khoảng 0,2cm. Sau đó, hình ảnh có
phân giải cao chụp được ở độ cao 6m sẽ được p
tích tự động bằng phương pháp AI.

Để định lượng tự động nhựa, sử dụng một U
để chụp ảnh nhựa trôi nổi và nhựa bị mắc kẹt
theo bờ sông và các bãi sông (Hình 47). Hình
ghi lại được đưa vào mô hình APLASTIC-Q để p
hiện và phân tích ô nhiễm nhựa về số lượng và
chất thải.

Hình 47:
HOẠT ĐỘNG CỦA UAV TẠI MỘT ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT. TẠI CÁC VỊ TRÍ KHẢO SÁT, 2 BỘ ẢNH ĐƯỢC CHỤP
(1 BỘ VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI KHÔNG GIAN CAO CHỤP Ở TẦM CAO TỪ 60 - 100M VÀ 1 BỘ VỚI ĐỘ PHÂN GIẢ
KHÔNG GIAN RẤT CAO ĐƯỢC CHỤP Ở TẦM THẤP LÀ 6M) NHƯ HÌNH MINH HỌA.

p này
nhựa
gắn
i địa
bằng

G

Phạm vi diện tích của các chuyến bay tầm cao là
trong khoảng 250 mét theo hướng ngược dòng và
xuôi dòng từ một địa điểm khảo sát. Giới hạn trên
và dưới của các địa điểm khảo sát được cố định là
100m từ bờ sông hoặc đến đê sông.
Phạm vi diện tích của các chuyến bay tầm thấp là
khoảng 10x10 m, tập trung vào các khu vực tích tụ
rác thải nhựa. Tùy thuộc vào điều kiện của địa điểm

khảo sát, có thể cần thực hiện nhiều chuyến bay
thấp để đảm bảo tính đại diện của ô nhiễm nhự

Các khảo sát này bao gồm các khu vực có mật độ c
thải nhựa cao và trung bình, và các khu vực có
năng cao chứa nhiều loại chất thải nhựa khác nh
Phương pháp này có tính chắc chắn cao giúp p
hiện và định lượng chất thải thông qua hình ảnh
phân loại các chất thải được phát hiện.
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Quan trắc nhựa chìm dưới sông thông qua lấy
mẫu lưới kéo: Với phương pháp này, lưới kéo được
đặt dưới sông ở nhiều độ sâu khác nhau. Các lưới
(Hình 48) có thể lọc một lượng nước đáng kể trong
một khung thời gian (khoảng 45 phút trong nghiên
cứu này). Phép đo vận tốc dòng chảy đồng thời được
sử dụng để xác định tốc độ dòng chảy qua lưới, do
đó có thể tính toán mật độ nhựa. Các phép đo lặp

lại trong điều kiện khác nhau giúp xác định lượng
tải hàng năm thông qua mối tương quan giữa vận
chuyển và xả thải. Việc sử dụng camera tự động cho
phép thiết lập mối tương quan giữa nhựa được phát
hiện (hầu hết là nổi trên bề mặt) và tổng lượng nhựa
được vận chuyển (ngoại trừ vật rất lớn). Do đó, quan
sát bằng camera cho phép tính toán tổng lượng nhựa
vận chuyển.

Hình 48:
CẤU HÌNH CUỐI THIẾT BỊ LƯỚI KÉO. LƯỚI ĐƯỢC ĐẶT Ở CÁC ĐỘ SÂU KHÁC NHAU. TẠI MỖI MẶT CẮT
NGANG SÔNG, 1-7 MẶT CẮT DỌC ĐƯỢC PHÂN BỐ TRÊN TOÀN BỘ KHU VỰC ĐƯỢC LÀM ƯỚT, ĐỂ MANG
LẠI TỐI ĐA 35 ĐIỂM LẤY MẪU CHO MỖI LẦN THỰC HIỆN KHẢO SÁT. LOẠI LƯỚI VÀ KÍCH THƯỚC MẮT LƯỚI
ĐƯỢC LỰA CHỌN DỰA TRÊN CÁC ĐIỀU KIỆN BIÊN PHỔ BIẾN TẠI ĐỊA ĐIỂM ĐO.

Các cân nhắc khác trong quá trình thu
thập dữ liệu
Để tăng cường quan trắc sông, dữ liệu liên quan về
hiện trạng của mạng lưới sông, dữ liệu thủy văn (như
tốc độ dòng chảy, lưu lượng, chất lượng nước), cũng
như dữ liệu địa hình (như mặt cắt ngang sông, cơ sở
hạ tầng nước, v.v.) cũng được thu thập. Nhóm nghiên
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cứu cũng tìm hiểu về hiện trạng sử dụng tài nguyên
nước và xả thải ở sông Thái Bình, Thạch Khôi, Chanh
Dương và suối Cát. Ngoài ra, nhóm xác định các điểm
nguồn thải (cả về lưu lượng và chất lượng) trên lưu
vực sông và suối. Nhóm cũng xác định các bên liên
quan tại địa phương, vẽ sơ đồ các thiết lập thể chế
để và đưa vào các cuộc tham vấn sau đó.

Phân tích dữ liệu
Phương pháp ‘Học máy để phát hiện, phân loại và định
lượng rác thải nhựa trên sông’ (APLASTIC-Q) được
sử dụng để phân tích dữ liệu. APLASTIC-Q dựa trên
hai mạng nơ-ron tích chập18 (CNNs). Đầu vào là hình
ảnh có độ phân giải cao do máy bay không người lái
chụp ở tầm thấp (6m). Sau đó, mỗi hình ảnh được xử
lý theo hai cách khác nhau dẫn đến hai bộ ô ảnh khác
nhau. APLASTIC-Q có thể xử lý hình ảnh (định dạng
tệp: JPG, PNG, TIFF), video (MP4, MOV, AVI) và ảnh
ghép trực giao (orthomosaics)(TIFF).192
18

Mạng nơ-ron tích chập (CNN) là một loại mạng nơ-ron sâu, được áp
dụng nhiều nhất để phân tích hình ảnh trực quan. CNNs đòi hỏi tương
đối ít thao tác tiền xử lý so với các thuật toán phân loại hình ảnh khác.
Đó là lý do tại sao mạng này học cách tối ưu hóa các bộ lọc hoặc ma
trận chập mà trong các thuật toán truyền thống được thiết kế thủ công

19

Ảnh ghép trực giao (Orthomosaic), hoặc ảnh ghép mảnh đã
chỉnh sửa, được tạo ra bởi một tập hợp các hình ảnh khảo sát
bằng máy bay không người lái. Các hình ảnh có sự chồng chéo
giữa các tập hợp và đều được tham chiếu theo địa lý. Tập hợp
ảnh được xử lý bằng phần mềm đo ảnh, phần mềm phổ biến là
Pix4Dmapper hoặc Agisoft Metashape.

CNN đầu tiên bao gồm các ô ảnh có kích thước
128x128x128 pixel. Nó có thể phát hiện có vật nhựa
nào trong ô ảnh hay không và dán nhãn là Nước, thảm
thực vật, Nhiều rác, Ít rác, Cát và những thứ khác. Việc
phân loại CNN đầu tiên hạn chế việc áp dụng CNN
thứ hai, bao gồm các ô ảnh có kích thước 64x64x3
pixel. CNN thứ hai bị hạn chế chỉ có thể đánh giá các
khu vực đã phát hiện bị ô nhiễm bằng cách sử dụng
nhãn Nhiều rác và Ít rác. Sau đó sử dụng hai bản đồ
phân loại đầu ra để ước tính số lượng các loại rác thải
trong hình ảnh đầu vào và số lượng vật phẩm gây ô
nhiễm cho từng loại ô nhiễm, ví dụ P - chai PET (P
cho nhựa, PET cho Polyethylene terephthalate), P polystyrene, P - túi LDPE (Polyethylene mật độ thấp),
v.v. Các nhãn được sử dụng cho CNN thứ hai không
chỉ bao gồm chất thải nhựa mà có cả chất thải không
phải nhựa (NP) như cao su, kim loại và thủy tinh, do
đó cho phép đánh giá mức độ phổ biến tương đối
của rác thải nhựa tại các địa điểm khảo sát.

Hình 49:
APLASTIC-Q (WOLF VÀ CỘNG SỰ 2020) PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH DỰA TRÊN MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP
ĐỂ ĐỊNH LƯỢNG CÁC VẬT GÂY Ô NHIỄM, LOẠI CHẤT THẢI, DIỆN TÍCH BAO PHỦ VÀ ƯỚC TÍNH VỀ KHỐI
LƯỢNG. PHẦN MỀM APLASTIC-Q CÓ THỂ ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ VỀ SỐ LƯỢNG VÀ LOẠI CHẤT THẢI TẠI CÁC
ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT, VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỂ ĐƯA RA HÀNH ĐỘNG.

Thực hiện đánh giá diện tích khu vực chất thải và khối
lượng chất thải trên mỗi hình ảnh đầu vào với hai bản
đồ phân loại đầu ra, có xem xét các thông số về độ cao
và chất thải. Việc xem xét độ cao chỉ định một khu vực
trong thế giới thực, một khu vực mà ô ảnh bao trùm.
Các thông số chất thải xem xét các khu vực được phân
loại là Ít rác và do đó không có nhiều rác thải, và các
khu vực được phân loại là Nhiều rác và do đó thường có
nhiều rác thải thậm chí chất thành đống. Đối với đánh
giá khu vực chất thải, các ô ảnh với phân loại là Ít rác
được coi là ô nhiễm ở mức 50%, ô ảnh Nhiều rác được

coi là ô nhiễm ở mức 100%. Đối với đánh giá thể tích chất
thải, ô ảnh với phân loại là Ít rác ước tính sẽ dày trung
bình 7cm, ô ảnh Nhiều rác ước tính dày trung bình là
30cm. Ví dụ: nếu một ô ảnh kích thước 128x128x3 được
phân loại là Nhiều rác với độ phân giải không gian địa
lý (GSD) 0,2cm, thì diện tích trong thế giới thực sẽ là
0,065m²: điều này dẫn đến tính toán diện tích khu vực
chất thải là 0,065m² và thể tích chất thải trong ô ảnh là
0,019m³. Các tính toán về diện tích và thể tích này được
cộng gộp cho tất cả các ô ảnh được phân tích của hình
ảnh đầu vào.
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Phát hiện, phân loại và định lượng nhựa
Hình ảnh tạo ra từ các phương pháp thu thập dữ liệu
được phân tích theo các số liệu thống kê về rác thải
nhựa. Các thống kê này bao gồm các đánh giá về (i)
số lượng rác thải về mức độ phổ biến cùng với diện
tích và thể tích rác thải đối với (ii) các loại rác thải về
số lượng đơn vị rác thải của mỗi loại rác thải và 10
loại rác thải nhựa hàng đầu với mức độ phổ biến cao.
Một số loại hình ảnh được thu thập trong nghiên cứu
về nhựa này. Mỗi tập hợp hình ảnh có những lợi thế
cụ thể đối với việc phân tích dữ liệu. (1) Bộ hình ảnh
tổng quan chụp ở tầm cao được sử dụng để xác định
các điểm nóng về nhựa và bối cảnh hóa một cách
trực quan các địa điểm khảo sát. (2) Bộ hình ảnh chụp
ở tầm thấp có màu sắc trung thực với hình ảnh có

độ phân giải rất cao để quan trắc các điểm nóng về
chất thải được phân tích về mặt số lượng chất thải
và loại chất thải. Ngoài ra, hình ảnh từ các camera
giá rẻ gắn trên cầu cũng được phân tích theo các số
liệu thống kê về rác thải nhựa.
Phương pháp phân tích dữ liệu dựa trên hình ảnh máy
tính và các thuật toán học máy, phương pháp này
được mô tả ngắn gọn trong phần sau, chi tiết hơn có
trong Wolf và cộng sự (2020). Phương pháp này được
phát triển cho một nghiên cứu phân tích về nhựa tại
Campuchia của Ngân hàng Thế giới (2019) (Wolf và
cộng sự 2020) và được cải tiến trong nghiên cứu này.
Phương pháp phân tích dữ liệu có thể phát hiện và
phân loại các loại rác nhựa trong các môi trường nước
bao gồm: Mặt sông, bờ sông, và bãi biển.

Hình 50:
VÍ DỤ VỀ ĐẦU RA CỦA APLASTIC-Q. NÓ ĐƯA RA ƯỚC TÍNH VỀ SỐ LƯỢNG CÁC VẬT THẢI, DIỆN TÍCH CHẤT
THẢI BAO PHỦ, THỂ TÍCH CHẤT THẢI TÍNH BẰNG M3. HƠN NỮA, NÓ CŨNG ƯỚC TÍNH CÁC LOẠI CHẤT THẢI
CÙNG VỚI TỶ LỆ PHẦN TRĂM CHO MỖI HÌNH ẢNH HOẶC ẢNH GHÉP TRỰC GIAO (ORTHOMOSAIC)
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Đánh giá vận chuyển chất thải nhựa
dựa trên phân tích dữ liệu
Việc đánh giá phát thải chất thải phục vụ quan trắc
sông cũng dựa trên phương pháp luận đã đề cập ở
trên. Đánh giá chất thải theo ba bước:
1.

Phân tích các phần của hình ảnh thời gian tua
nhanh GoPro theo phương pháp nêu trên

2.

Kết quả phân tích các hình ảnh thời gian tua nhanh
được xử lý bằng cách sử dụng phương pháp đánh
giá chất thải nhựa nêu phía dưới

3.

Trực quan hóa kết quả của ngày khảo sát trên cầu

Có hai phương pháp thực hiện đánh giá chất thải nhựa
mô tả trong bước (2) và việc lựa chọn các phương
pháp này phụ thuộc vào các yếu tố tại địa phương.
Khi vận chuyển chất thải ở mức độ cao, phương pháp
đánh giá vận chuyển chất thải nhựa thông qua đếm
số lần phát hiện chất thải trong một bức ảnh đơn lẻ
được cho là hiệu quả hơn, vì nó cho phép phát hiện
nhiều vật thể nhựa cùng đi qua tại cùng một thời
điểm. Khi chỉ có số ít chất thải nhựa vận chuyển trên
sông, việc đánh giá vận chuyển nhựa thông qua phân
cụm (clustering) sẽ có hiệu quả hơn, vì nó cho phép
đếm các vật nhựa đơn lẻ một cách chính xác hơn, vì
cần phải phát hiện nhiều lần chất thải.

Đánh giá vận chuyển chất thải nhựa
thông qua phân cụm (clustering)
Dữ liệu từ phân tích quan trắc được lưu dưới dạng
mảng lớn. Mỗi lớp của cả hai thuật toán học máy
của phần mềm quan trắc đều được biểu diễn trong
mảng riêng của nó. Mỗi mục nhập trong các mảng
đó tương ứng với ước tính chất thải của Bộ phát hiện
chất thải nhựa (PLD) hoặc Bộ định lượng chất thải
nhựa (PLQ) tương ứng với một hình ảnh. Dữ liệu từ
PLD và PLQ được chia thành các lô. Kích thước lô phụ
thuộc vào khoảng cách giữa hai hình ảnh tua nhanh,
tức là khoảng thời gian giữa việc ghi lại hai hình ảnh
và độ phân giải thời gian ước tính. Ví dụ: khoảng thời
gian giữa hai hình ảnh tua nhanh là 8 giây, ước tính sẽ
có bao nhiêu vật nhựa trôi qua sông trong một giờ?
Trong trường hợp này, 1h/8s = 3600s/8s = 450 hình
ảnh sẽ là kích thước lô để ước tính. Phân tích chất thải
của PLD là trọng tâm của ước tính. Phương pháp này
tìm kiếm cái gọi là cụm (cluster) trong dữ liệu. Đây là
những hình ảnh liên tiếp, trong đó PLD phát hiện ô
nhiễm. Các cụm này xuất hiện nếu một vật thải được

camera chụp lại và có thể nhìn thấy trong nhiều ảnh
liên tiếp và được PLD phân loại thành công. Trong
bước tiếp theo, mỗi cụm được phân tích riêng lẻ. Nếu
PLQ phát hiện bất kỳ ô nhiễm nào trong các hình ảnh
tương ứng với cụm, số đếm rác thải cho lô dữ liệu
đó sẽ tăng lên một. Nếu không, dữ liệu từ PLD được
giả định là dương tính giả và số đếm sẽ không tăng.

Đánh giá vận chuyển chất thải nhựa
bẳng cách đếm số lần phát hiện chất
thải trong một hình ảnh đơn lẻ
Phân tích chất thải của PLD một lần nữa là trọng tâm
của ước tính. Trong phương pháp này, dữ liệu của
từng hình ảnh được phân tích riêng lẻ. Nếu PLD và
PLQ phát hiện bất kỳ ô nhiễm nào trong hình ảnh,
số đếm rác thải cho lô dữ liệu đó sẽ tăng lên theo số
lượng ô ảnh bị ô nhiễm mà PLD phát hiện được. Sử
dụng giới hạn trên là tối đa năm vật thải trên mỗi hình
ảnh. Điều này nhằm giảm các tác động của mặt trời
lấp lánh, nước chảy không ổn định hoặc tàu thuyền
đi qua đối với ước tính chất thải.
Tốt nhất nên áp dụng phương pháp này nếu trên sông
xuất hiện liên tục các vật thải nhỏ. Đây là trường hợp
của các nhánh sông bị ô nhiễm nặng, như cầu Chanh
Dương ở Hải Phòng. Phương pháp này cũng không
phụ thuộc vào tốc độ dòng chảy, nhưng phù hợp với
những con sông có dòng chảy liên tục.
Phương pháp này tuy nhiên không thể phân biệt giữa
vật thải lớn và nhiều vật thải nhỏ. Hạn chế này có thể
dẫn đến đánh giá quá cao nếu có vật thải lớn trôi qua
hoặc đánh giá quá thấp nếu có nhiều vật thải trôi qua
và kích hoạt giới hạn trên. Nếu gây ra việc phát hiện
liên tục chất thải, dưới dạng vật thải bị mắc kẹt trong
tầm nhìn của camera hoặc phản xạ từ mặt nước - có
thể dẫn đến việc đánh giá quá cao, vì vật thải được
tính nhiều lần. Hiệu ứng này được giảm thiểu bằng
cách phân tích một phần của hình ảnh thời gian tua
nhanh. Thông qua đó, các phần không mong muốn
bị cắt bỏ, như mặt trời lấp lánh, các kết cầu nhân tạo
và các vật thải bị mắc kẹt.

Tính toán và mô hình hóa dòng chảy nhựa
Hình 51 trình bày về một ví dụ tính toán mật độ nhựa
của sông Danube ở Áo. Các phép đo cho thấy rõ rằng
nhựa không chỉ có ở lớp trên cùng của sông mà còn
được phân bố trên toàn bộ cột nước sông.
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Hình 51:
VÍ DỤ VỀ DỮ LIỆU THU THẬP CHO MỘT PHÉP ĐO ĐA ĐIỂM ĐƯỢC THỰC HIỆN Ở SÔNG DANUBE GẦN
HAINBURG

Ghi chú: Việc lấy mẫu được tiến hành vào ngày 13/1/2015 với lưu lượng dòng chảy của sông Danube là 3,392 m³ s-1. Mật độ nhựa
[mg/1000m³] được hiển thị cho mỗi lưới (Liedermann và cộng sự, 2018)20.3
20

Liedermann, M; Gmeiner, P; Pessenlehner, S; Haimann, M; Hohenblum, P; Habersack, H. (2018): Phương pháp đo lường vận chuyển vi nhựa trên các
con sông lớn hoặc trung bình/ A Methodology for Measuring Microplastic Transport in Large or Medium Rivers WATER-SUI. 2018; 10(4)

Sau đó có thể tính toán tốc độ vận chuyển
qi,j [g m-2 s-1] là tích của mật độ nhựa Ci,j [g m-3] và
vận tốc nước đo được vi,j [m s-1]:

qi,j = C i,j vi,j

(2)

Tiếp theo có thể xác định giá trị vận chuyển nhựa
trung bình cho mặt cắt và ước tính sản lượng hàng
năm dựa trên một loạt phép đo ở các điều kiện lưu
lượng/mùa khác nhau, có thể so sánh với việc phân
tích trầm tích lơ lửng trong sông, (ví dụ Haimann và
cộng sự, 201421).4
Có thể sử dụng các mô hình số thủy động lực học để
nâng cấp quá trình. Nếu có sẵn dữ liệu cơ sở (hình
học sông, mực nước), có thể sử dụng các mô hình số
để mô hình hóa các sự kiện thủy văn không (chưa thể)
lấy được mẫu. Với mục tiêu này, BOKU/IWA đã phát
triển mô hình R-Sim3D (Tritthart và Gutknecht, 200722).5

21

Haimann, M; Liedermann, M; Lalk, P; Habersack, H. Khái niệm về
phân tích và quan trắc tổng hợp vận chuyển bùn cát lơ lửng/ An
integrated suspended sediment transport monitoring and analysis
concept. Int. Journal of Sediment Research 2014, 29(2), 135-148.

22

Tritthart, M; Gutknecht, D. (2007): Mô Phỏng Ba Chiều Các Dòng
Chảy Bề Mặt Tự Do Sử Dụng Đa Diên Với Thể Tích Hữu Hạn/
Three-Dimensional Simulation Of Free-Surface Flows Using Polyhedral Finite Volumes. Eng Appl Comp Fluid. 2007; 1(1): 1-14.
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Mô hình giải các phương trình ba chiều Navier-Stokes-Reynolds trung bình (Reynolds-averaged Navier-Stokes, RANS)
bằng cách sử dụng Phương pháp Thể tích Hữu hạn trên
một lưới bao gồm các khối đa diện có hình dạng tùy ý.
Cách tiếp cận này có thể mang lại kết quả chính xác hơn
các phương pháp tiêu chuẩn khi áp dụng cho dòng chảy
tuần hoàn, vì nó có thể làm giảm đáng kể sự khuếch tán
số (Tritthart, 2005). Các thông lượng đối lưu tại các ranh
giới ô được nội suy bằng cách sử dụng lược đồ Upwind
(ngược chiều gió) bậc hai. Kết hợp áp suất-vận tốc được
thực hiện bằng cách sử dụng thuật toán SIMPLE trong
một công thức phổ quát. Mô hình thủy động lực học thực
hiện cả mô hình khép kín hỗn loạn k‐ε tiêu chuẩn và k‐ω
cải tiến. Độ cao của mặt nước tự do được tính toán lặp
đi lặp lại từ trường áp suất phi thủy tĩnh được tính toán.
Mô hình này có thể sử dụng nếu cần thiết trong quá
trình của nghiên cứu. Mô hình này cũng có một mô-đun
để mô hình hóa đường đi của hạt (Tritthart và cộng sự,
201923),6có thể được sử dụng để mô hình hóa các hạt
nhựa trong vùng lân cận của máy ảnh và đưa ra xác suất
cho vị trí của hành trình trong mặt cắt ngang.
23

Tritthart, M; Gmeiner, P; Liedermann, M; Habersack, H. (2019): Mô hình
quan trắc sỏi quy mô trung bình cho các con sông có nhiều sỏi lớn/ A
meso-scale gravel tracer model for large gravel-bed rivers, Journal of
Applied Water Engineering and Research, 7, 89-102; ISSN 2324-9676

Ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp
Phương pháp

Ưu điểm

Nhược điểm

Phân tích hình ảnh từ máy
bay không người lái

Đếm nhựa chính xác;

Chỉ áp dụng với chất thải nhìn thấy
được vì camera quang học chỉ có thể
chụp lại bề mặt;

Có thể chính xác nhận dạng các
loại nhựa với điều kiện là độ
phân giải hình ảnh đủ cao;
Phương pháp này có thể được sử
dụng để quan trắc dài hạn;

Phân tích hình ảnh từ quan
trắc trên cầu

Phương pháp này cũng có thể
sử dụng vào ban đêm với điều
kiện có sẵn hệ thống chiếu sáng
nhân tạo.

Yêu cầu kỹ năng cao về lái máy bay
không người lái;

Đếm nhựa chính xác;

Chi phí máy ảnh và thiết bị ngoại vi
cao, đặc biệt nếu sông rộng và cầu dài;

Có thể chính xác nhận dạng các
loại nhựa với điều kiện là độ
phân giải hình ảnh đủ cao;
Phương pháp này có thể được sử
dụng để quan trắc dài hạn;
Phương pháp này cũng có thể sử
dụng vào ban đêm với điều kiện
có sẵn hệ thống chiếu sáng nhân
tạo.

Khảo sát bằng lưới kéo

Các chuyến bay bằng máy bay không
người lái sẽ gặp khó khăn ở những khu
vực bị hạn chế và những nơi có nhiều
tín hiệu gây nhiễu;

Có thể thu gom được những vật
nhựa nổi <5cm
Có thể nhận dạng các loại nhựa
chìm dưới mặt nước
Có thể sử dụng kết quả để so
sánh với các kết quả quan trắc
nhựa khác
Vận tốc dòng chảy nội tại cho
phép ngoại suy chính xác hơn
lượng vận chuyển nhựa hàng
tháng/hàng năm.

Khó hoặc không thể tạo ra ảnh ghép
trực giao đối với các khu vực có các đặc
điểm hoặc vật thể chuyển động.

Nhận dạng được các loại nhựa đòi
hỏi hình ảnh có độ phân giải rất cao;
Có thể bỏ sót hoặc phân loại sai nhựa
bị che một bở thảm thực vật và/hoặc
giữa các chất thải khác;
Các yếu tố như mặt nước động và
ánh nắng mặt trời có thể ảnh hưởng
xấu đến việc tự động đếm và nhận
dạng chất dẻo.
Phương pháp này không thực sự
được thiết lập để phát hiện các loại
nhựa lớn, vì chúng có thể làm tắc
lưới
Trọng lượng thiết bị trên 20kg và khi
thực hiện khảo sát cần ít nhất hai
người
Quá trình xử lý nhựa thu gom được
có thể gồm các bước làm khô vật
liệu – có thể là một vấn đề tại các
nơi có độ ẩm rất cao.

Bài học kinh nghiệm:
Những việc cần làm để cải thiện thực hiện khảo sát
và tránh gặp sai lầm cho các dự án trong tương lai:
Thứ nhất, cần phối hợp chặt chẽ với các bên trong
liên danh để đưa ra quy trình khảo sát chi tiết từng
hạng mục công việc. Thứ hai, cần cập nhật thông
tin chính xác về thời tiết, dịch bệnh COVID-19, thủy

triều tại các khu vực khảo sát bị ảnh hưởng bởi thủy
triều. Trong đợt khảo sát cuối cùng, do không cập
nhật thông tin chi tiết về thời tiết dẫn đến camera
của máy bay không người lái bị lỗi cảm biến, khiến
hình ảnh bị nhòe do độ ẩm quá cao (85-90%) tại Sa
Pa - Lào Cai tại thời điểm khảo sát. Và cuối cùng, cần
có sự phối hợp tốt hơn với nhóm khảo sát tại thực địa.

Phụlục2.2.A:Cácphươngphápluậnchính-Thuthậpdữliệu,pháthiện,phânloạivàđịnhlượngnhựa,tínhtoánvàmôhìnhhóavậnchuyểnnhựa |123

PHỤ LỤC 2.2.B:

PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ LẤY MẪU LƯỚI ÁP
DỤNG CHO SÔNG NGÒI Ở VIỆT NAM
Mặc dù môi trường trên đất liền và nước ngọt được công nhận là nguồn gốc và con đường vận
chuyển của rác thải nhựa, phần lớn các nghiên cứu cho đến nay chỉ tập trung vào môi trường
biển (Horton và cộng sự, 2017). Tuy nhiên, nghiên cứu về môi trường nước ngọt đã có nhiều
tiến triển trong những năm gần đây. Horton và cộng sự (2017) đã đưa ra một cái nhìn tổng quan
chi tiết về các nghiên cứu trong môi trường nước ngọt từ ao hồ (ví dụ: Imhof và cộng sự, 2016;
Fischer và cộng sự, 2016), đến sông ngòi (Baldwin và cộng sự, 2016; Dris và cộng sự, 2015;
Faure và cộng sự, 2015; Lechner và cộng sự, 2014; Mani và cộng sự, 2015; McCormick và cộng
sự, 2014 và Yonkos và cộng sự, 2014) và trầm tích sông (ví dụ Klein và cộng sự, 2015; Horton
và cộng sự, 2017). Nhiều nghiên cứu đã được triển khai nhằm giải quyết vấn đề vận chuyển
vi nhựa trong các hệ thống ven sông. Các phép đo đã được thực hiện trong những năm gần
đây ở các sông nhánh của Ngũ Đại Hồ (Baldwin và cộng sự, 2016), sông Seine (Dris và cộng
sự, 2015; Dris và cộng sự, 2018), các sông ngòi ở Thụy Sĩ (Faure và cộng sự, 2015), sông Rhine
(Mani và cộng sự, 2015), các địa điểm khảo sát sông gần Chicago (McCormick và cộng sự, 2014)
và sông Danube (Lechner và cộng sự, 2014). Các nhóm nghiên cứu đều sử dụng lưới sinh vật
đáy (Lechner và cộng sự, 2014) hoặc lưới kéo bề mặt lần đầu tiên được Carpenter và cộng sự
(1972) sử dụng, theo như Brown và Cheng (1981) mô tả và được Lippiat và cộng sự (2013) đề
xuất như một phương pháp luận tiêu chuẩn cho vùng nước mặt. Moore và cộng sự (2011) đã thủ
nghiên cứu về nhiều độ sâu bằng cách sử dụng các thiết bị khác nhau, bao gồm một máy lấy
mẫu Helley Smith lớn đã được sửa đổi trong các con lạch lót bê tông gần Los Angeles. Ngoài
ra, Dris và cộng sự (2018) đã giải quyết vấn đề về nhiều độ sâu khác nhau tại cùng một điểm
ở giữa sông Seine bằng cách ghép lưới sinh vật phù du (để giải quyết vấn đề các sợi mảnh)
với máy đo dòng chảy kiểu cánh quạt để lấy mẫu ở độ sâu 2 mét. Nhưng cho đến nay, chỉ có
Liedermann và cộng sự (2018) đã từng lấy mẫu toàn bộ mặt cắt ngang bằng phương pháp đa
điểm để giải quyết vấn đề vận chuyển vi nhựa ở các sông vừa và lớn.
Do đó, trong khuôn khổ nghiên cứu, nhóm tư vấn đã lên kế hoạch phát triển một thiết bị đo
đơn giản cho nhựa cỡ lớn, dựa trên kinh nghiệm thu được từ các phép đo trên sông Danube,
thiết bị này có thể được nhân rộng dễ dàng ở bất kỳ đâu trên thế giới và có thể được dùng để
lấy mẫu vận chuyển nhựa ở các hệ thống sông khác nhau. Để phục vụ mục tiêu này, cụ thể là
giá đỡ thiết bị sẽ phải được điều chỉnh. Nhưng kích thước lưới và khung cũng cần được tối ưu
hóa vì hiện chủ yếu nhắm đến mục tiêu là nhựa cỡ lớn.

Giá đỡ thiết bị
Bộ lấy mẫu BfG sửa đổi như được sử dụng cho các phép đo nhựa của Liedermann và cộng sự
(2018) là cơ sở cho việc phát triển phương tiện đỡ thiết bị mới trong nghiên cứu này. Mặc dù
bộ lấy mẫu BfG sửa đổi có một số ưu điểm thực hiện các phép đo về nhựa như định vị trơn tru
trong nước và khả năng áp dụng với điều kiện lực thủy lực cao, nó cũng có một số nhược điểm.
Do cấu tạo, chỉ gắn được một lưới rất nhỏ trong khung để đo mật độ gần đáy. Ngoài ra, mục
tiêu là có được một hệ thống linh hoạt hơn đối với trọng lượng để thích nghi tốt hơn với các
điều kiện thủy lực biên của bất kỳ sông nào trên thế giới. Hơn nữa, cũng có mục tiêu phát triển
một giá đỡ thiết bị đơn giản hơn so với sự phức tạp của bộ lấy mẫu BfG để có thể dễ dạng tìm
kiếm vật liệu cần thiết trong trường hợp thông thường ở các nước khác.
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Thiết bị phát triển được mô tả trong Hình 52 trên
bản vẽ và trong quá trình thử nghiệm tại hiện trường.
Khung bao gồm các ống thép cỡ 48 mm. Hai dầm
ngang kết nối khung lưới ở phía dưới. Ở phía sau,
khung có các vây, tạo sự ổn định trong cột nước. Kích
thước của khung sử dụng cho lưới lấy mẫu nhựa cỡ
lớn là 600x600 mm. Kết nối giữa các bộ phận (ví dụ

khung lưới và dầm ngang) không được hàn để có
thể tháo rời thiết bị một cách nhanh chóng. Để gắn
các quả cân, 12 thanh ren được hàn vào khung. Mỗi
thanh có thể gắn được 2 quả nặng xấp xỉ 10 kg, như
vậy tổng cộng có khoảng 240 kg được bổ sung vào
trọng lượng của giá đỡ.

Hình 52:
HÌNH DUNG VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁ ĐỠ THIẾT BỊ (TRÁI); THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG ĐỐI VỚI
GIÁ ĐỠ MỚI ĐƯỢC PHÁT TRIỂN (BÊN PHẢI)

Kích thước mắt lưới
Do kích thước mắt lưới luôn thay đổi trong các nghiên
cứu trước đây, nhiều kích thước được sử dụng trong
nghiên cứu nhằm giải quyết sự khác biệt giữa các loại
mắt lưới lớn và nhỏ. Các kích thước mắt lưới sau đây
đã được thử nghiệm trong quá trình đo:
•
•
•
•

250 µm với độ xốp 34%
500 µm với độ xốp 38%
2,43 mm với độ xốp 44%
8 mm với độ xốp rất cao nhưng không xác định

Dựa trên các giá trị độ xốp và để đạt được “tỷ lệ diện
tích mở” theo yêu cầu là ba (Tranter và Smith, 1968),
cần tính toán chiều dài lưới. Các phép tính được thực
hiện đối với lưới 250 µm và 500 µm, kết quả chiều dài
yêu cầu là 2,5 m. Hai mắt lưới lớn hơn đặc trưng bởi độ
xốp cao hơn được tạo ra với cùng kích thước và do đó
đáp ứng “tỷ lệ diện tích mở” theo yêu cầu.

Để đánh giá hiệu suất của các loại lưới khác nhau đối
với quan trắc nhựa cỡ lớn, có 2 khía cạnh chính cần quan
tâm, (i) hiệu quả lấy mẫu và (ii) hiệu quả lọc.
Đối với nhựa cỡ lớn, không có xu hướng rõ ràng về hiệu
quả lấy mẫu trong các thử nghiệm hiện trường đối với
các loại lưới được đề cập, vì tùy thuộc vào chiều dọc,
lưới này hay lưới kia có mật độ cao hơn. Về hiệu quả
lọc, Liedermann và cộng sự (2018) đã so sánh lưới 250
µm và 500 µm và nhận thấy rằng lưới 500 µm có hiệu
quả cao hơn. So sánh giữa lưới 2,43 mm và 8 mm cho
thấy cả hai loại lưới đều có hiệu quả lọc tốt hơn. Khi sử
dụng lưới thô hơn cho nhựa cỡ lớn, có thể đạt được thời
gian đo dài hơn đáng kể trong các điều kiện biên khác
nhau (tải trọng chất lơ lửng cao hơn). Do đó, nên ưu
tiên dùng lưới thô hơn khi xử lý nhựa cỡ lớn. Tuy nhiên,
vì lưới 8 mm không bao trùm được tất cả nhựa cỡ lớn,
khuyến nghị dùng lưới 2,43 mm để lấy mẫu.
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Kích thước khung
Đối với kích thước khung, mục đích là sử dụng kích
thước lưới lớn nhất có thể để lưu lượng nước qua
lưới đạt cao nhất. Đối với thiết bị đã qua sử dụng,
lưới được bố trí ở bề mặt, ở giữa cột nước và ở đáy
sông. Ở lớp giữa và lớp bề mặt, hai lưới được gắn
song song, ở lớp dưới cùng một lưới được gắn trực
tiếp tại giá đỡ thiết bị. Cụm lưới trên cùng được trang
bị phao nổi để đảm bảo rằng những tấm lưới này
chuyển động lướt trên mặt nước. Như đã đề cập ở
trước, kích thước khung chịu ảnh hưởng trực tiếp và
ngược lại ảnh hưởng đến kích thước mắt lưới (do tỷ
lệ diện tích mở của nó) cũng như chiều dài của lưới
được sử dụng.
Do đó, trong quá trình thử nghiệm, các khung đôi
có kích thước 600x600 mm và 900x900 mm đã được
đánh giá. Đối với cụm thiết bị cuối cùng, kích thước
600x600 mm đã được sử dụng

Thiết bị và cụm thiết bị trong phép đo
nhựa cỡ lớn
Khung lưới được gắn vây ở mỗi bên để đảm bảo sự
liên kết thuận theo chiều dòng chảy và một vây khác
dài 1,6 m được bổ sung ở giữa khung để đảm bảo
định vị tốt trong cột nước. Khung trên cùng mang
các phao nổi chỉ được cố định bằng một nút chặn;
để tránh bị rơi xuống quá sâu trong quá trình xử lý
mẫu. Lưới ở giữa có thể điều chỉnh độ cao theo độ
sâu thực tế của nước bằng cách sử dụng một nút chặn
có thể thay thế. Đối với cụm lưới ở sâu nhất, một lưới
duy nhất ở giữa được gắn với dụng cụ lấy mẫu gần
đáy thay vì rổ. Một giá đỡ nghiêng được sử dụng,
cho phép lưới giữ vị trí thẳng đứng khi triển khai lấy
mẫu. Hộp lấy mẫu của Liedermann và cộng sự (2018)
được sử dụng để giảm thời gian làm sạch lưới. Một
đồng hồ đo lưu lượng cơ học được đính kèm để đo
lưu lượng nước qua lưới, thông số cần thiết để tính
toán mật độ nhựa.

Hình 53:
LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐO NHỰA CỠ LỚN; PHÍA TRÊN: CẤU HÌNH CŨ Ở BÊN TRÁI VÀ CẤU HÌNH MỚI PHÁT TRIỂN Ở
BÊN PHẢI. PHÍA DƯỚI: LƯỚI CÓ GIÁ NGHIÊNG VÀ LƯỚI Ở LỚP TRÊN CÙNG ĐƯỢC LẮP RÁP VỚI PHAO NỔI.
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Hình 54:
HỘP LẤY MẪU DÙNG ĐỂ LÀM SẠCH LƯỚI

Hình 55:
ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG CƠ HỌC ĐƯỢC GẮN Ở ĐẦU VÀO CỦA LƯỚI ĐỂ ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC
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PHỤ LỤC 2.2.C:

CÁC LOẠI CHẤT THẢI THEO TỶ LỆ
CHI TIẾT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT
Bảng 25:
CÁC LOẠI CHẤT THẢI THEO TỶ LỆ CHI TIẾT TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT

Loại
chất thải

Hải
Dương,
Thạch
Khôi 1,
điểm 1

Hải
Dương,
Thạch
Khôi 1,
điểm 2

Hải
Phòng,
Chanh
Dương
01,
Điểm 1

Hải
Phòng,
Chanh
Dương
01,
Điểm 2

Hải
Phòng,
Chanh
Dương
01,
Điểm
3

Hải
Phòng,
Chanh
Dương
02,
Điểm 1

Hải
Phòng,
Chanh
Dương
02,
Điểm 2

Suối
Cát
01_1

Suối
Cát
01_2

Túi nhựa
LDPE dày

0%

0%

0%

0%

2%

10%

3%

5%

0%

Túi nhựa
LDPE

4%

2%

11%

15%

38%

13%

49%

16%

7%

Túi nhựa PET
chắc chắn

7%

2%

10%

0%

3%

2%

4%

8%

4%

Bao bì <
10cm

2%

7%

0%

0%

3%

2%

4%

0%

0%

Bao bì >
10cm

3%

2%

2%

0%

5%

1%

4%

2%

0%

Chai nhựa
PET

7%

4%

7%

10%

8%

6%

2%

9%

16%

Polystyrene
< 20cm, gồm
hộp đựng
thực phẩm

36%

44%

43%

18%

23%

23%

19%

14%

26%

Polystyrene >
20cm

3%

2%

7%

0%

1%

0%

1%

0%

1%

Chai nhựa
PPCP

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

128 | Phân tích về ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam

Hải
Dương,
Thạch
Khôi 1,
điểm 1

Hải
Dương,
Thạch
Khôi 1,
điểm 2

Hải
Phòng,
Chanh
Dương
01,
Điểm 1

Hải
Phòng,
Chanh
Dương
01,
Điểm 2

Hải
Phòng,
Chanh
Dương
01,
Điểm 3

Hải
Phòng,
Chanh
Dương
02,
Điểm 1

Hải
Phòng,
Chanh
Dương
02,
Điểm 2

Suối
Cát
01_1

Suối
Cát
01_2

Chất thải y tế bằng
nhựa PPCP

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Nhựa PPCP khác

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ngư cụ

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

0%

Nắp cốc, nắp và
nhựa nhỏ

15%

27%

4%

20%

0%

2%

0%

16%

22%

Nhựa khác > 20cm

8%

0%

5%

4%

2%

7%

1%

7%

4%

Cao su

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

0%

Kim loại

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Thủy tinh

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Chất thải không phải
nhựa khác

14%

9%

11%

33%

13%

33%

14%

19%

19%

Loại chất thải
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PHỤ LỤC 2.2.D:

KẾT QUẢ TÍNH TOÁN VẬN TỐC
DÒNG CHẢY TỪ LẤY MẪU LƯỚI
Bảng 26:
KẾT QUẢ TÍNH TOÁN VẬN TỐC DÒNG CHẢY TỪ LẤY MẪU LƯỚI
Vận tốc dòng chảy (m/s)
Thời gian

Pos. 1 (GOPRO2)
Lưới
ở trên

Lưới
ở dưới

Pos. 2 (GOPRO1)

Lưới
ở trên

Lưới
ở dưới

1:20 PM

0.58

0.36

2:25 PM

0.63

0.41

8:30 AM
9:40 AM

0.35

0.24

10:20 AM

0.41

0.27

11:30 AM
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Lưới
ở trên

Lưới
ở dưới

0.26

0.18

0.43

0.3

Pos. 3 (GOPRO3)

PHỤ LỤC 2.3.A:

DANH SÁCH ĐẠI DIỆN CÁC CÔNG TY ĐÃ
CUNG CẤP THÔNG TIN CHO ĐÁNH GIÁ CÁC
SẢN PHẨM THAY THẾ NHỰA
No.

Name

Company

1

Nguyen Van Son

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

2

Nguyen Thi Thao

Công ty cổ phần Vina Straws

3

Le Trung Nguyen

Công ty Cổ phần Nhựa Duy Tân

4

Nguyen Minh Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư SDC Việt Nam

5

Ms. An

Công ty TNHH Hiển Long Việt Nam

6

Mr. Van

Công ty TNHH Nhựa Hân Mỹ, Tiên Du, Bắc Ninh

7

Mai Phuong

Công ty TNHH Mai Phương, Khu công nghiệp Tiên Sơn,
Bắc Ninh

8

Le Anh Cuong

Làng nghề đan lưới Trần Phú, xã Minh Cường, Thường Tín,
Hà Nội

9

Nguyen Thi Thuong

Làng nghề đan lưới Trần Phú, xã Minh Cường, Thường Tín,
Hà Nội

10

Mr. Sang

Làng nghề tái chế nhựa – Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm,
Hưng Yên

11

Duong Van Khoa

Làng nghề tái chế nhựa – Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm,
Hưng Yên

12

Ms. Ngoc

Chủ cửa hàng tái chế nhựa – Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm,
Hưng Yên

13

Nguyen Tat Thanh

Chủ Siêu thị Đức Thành, Hà Đông, Hà Nội

14

Nhu Dinh Tu

Công ty cổ phần thực phẩm 24h Tiffood

15

Duong To Phuong

Cửa hàng thực phẩm 105 Xuân La

16

Nguyen Thi Phuong

Cửa hàng thực phẩm 215 Cầu Giấy

17

Nguyen Hong Nhung

Cửa hàng đồ uống, Xuân Phương, Cầu Diễn

18

Nguyen Thi Bong

Tiệm cà phê Nhà Bông, Ngõ 105 Xuân La, Bắc Từ Liêm,
Hà Nội

19

Nguyen Thi Thu

Công ty Cổ phần Hải Đăng
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ANNEX 2.3.B:

LIST OF EXPERTS, SCIENTISTS, AND
STATE MANAGERS WHO PROVIDED
INFORMATION FOR THE PLASTIC
ALTERNATIVES ASSESSMENT
STT

Tên

Tổ chức

1

Huynh Thi My

Tổng thư ký Hiệp hội Nhựa Việt Nam

2

Nguyen Lam Tung

Công ty Amber Việt Nam

3

Tran Thi Minh

Tổng cục Thống kê

4

Nguyen Thi Tham

Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế - Đại học
Ngoại thương

5

Do Van Lam

Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội
Quốc gia

6

Dinh Hong Embroidery

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

7

Nguyen Mai Anh

Đại học Bách khoa Hà Nội

8

Ho Dang Phuc

Viện Toán học Việt Nam

9

Tran Duy Khanh

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC

10

Bui Dac Dung

Khoa học và Công nghệ

11

Bui Van Thuyet

Đại học Tài nguyên và Môi trường

12

Nguyen Van Chien

Chủ cửa hàng đồ nhựa, lưới đánh cá - Quận 7,
TP. Hồ Chí Minh

13

Nguyen Thi Hang

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

14

Nguyen Van Hoang

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

15

Nguyen Thi Mai

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

16

Nguyen Lan Phuong

Hiệp hội các Đô thị Việt Nam

17

Nguyen Thanh Minh

Tổng thư ký Hiệp hội Quảng cáo Hà Nội

18

Nguyen Hoang Cuong

Giảng viên, Học viện Chính sách và Phát triển,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

19

Nguyen Thi Thu

Giảng viên, Học viện Chính sách và Phát triển,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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PHỤ LỤC 2.3.C:

CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, BÁN
BUÔN SẢN PHẨM NHỰA VÀ SẢN PHẨM THAY
THẾ NHỰA TẠI VIỆT NAM
#

Name

Website

Product

Producers/
Importers/
Wholesalers

F1

Công ty TNHH
KKP – Khay xốp
KKP

www.khayxopthucpham.com

Hộp đựng
thực
phẩm

Đơn vị sản xuất

F2

Công ty Nhựa
Đông Sài Gòn

https://dongsaigonplas.com

Hộp đựng
thực
phẩm

Đơn vị sản xuất

F3

Thế giới túi xốp
(Cửa hàng)

http://thegioituixop.com

Hộp đựng
thực
phẩm

Đơn vị bán
buôn

F4

Công ty TNHH
Vinam Pack

http://baobivinam.com/

Hộp đựng
thực
phẩm

Đơn vị sản xuất

F5

Công ty TNHH
Hunufa Vietnam

https://hunufamart.com

Hộp đựng
thực
phẩm

Đơn vị nhập
khẩu

F6

Công ty TNHH
Doanh Thương
Phát

https://doanhthuongphat.vn

Hộp đựng
thực
phẩm

Đơn vị sản xuất

F7

Công ty TNHH
Bao bì Song
Minh

https://baobisongminh.com/

Hộp đựng
thực
phẩm

Đơn vị sản xuất

F8

Công ty TNHH
MTV Thương
mại Xuất nhập
khẩu Daily Care

http://www.dailycare.vn/

Hộp đựng
thực
phẩm

Đơn vị bán
buôn

Sản phẩm
thay thế:

F9

Công ty TNHH
QueenPack

https://queenpack.com.vn

Hộp đựng
thực
phẩm

Đơn vị nhập
khẩu

- Bã mía

F10

Công ty TNHH
Bao bì Hapobe

https://hapobe.com

Hộp đựng
thực
phẩm

Đơn vị sản xuất

Sản phẩm
thay thế:

F11

Công ty TNHH
MTV Joy Food

https://joyfood.com.vn/

Hộp đựng
thực
phẩm

Đơn vị bán
buôn

- Bã mía

Alternatives
product
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Name

Website

Product

Producers/
Importers/
Wholesalers

Alternatives
product

Tập đoàn An
Phát Holdings
(nhãn hiệu
AnEco)

https://aneco.com.vn/
thong-tin-san-pham/onghut-bao-ve-moi-truong.html

Túi nhựa

Đơn vị sản xuất

Sản phẩm
thay thế:

Công ty TNHH
Thương mại và
Sản xuất Bao bì
Bình Minh

https://www.baobibinhminh.
com/

Túi nhựa

Đơn vị sản xuất

- Bã mía

P3

Công ty TNHH
Công nghiệp
Giang Thanh

http://giangthanh.bizz.vn/

Túi nhựa

Đơn vị sản xuất

Sản phẩm
thay thế:

P4

Công ty TNHH
Bao bì Hoàng
Thịnh

http://baobihoangthinh.
com/

Túi nhựa

Đơn vị sản xuất

- Bã mía

P5

Công ty TNHH
TM DV SX Bao
bì Khang Lợi

https://baobikhangloi.com.
vn/

Túi nhựa

Đơn vị sản xuất

P6

Công ty TNHH
Thương mại
Nam Khánh
Phong

http://www.namkhanhphongco.com/

Túi nhựa

Đơn vị sản xuất

Công ty TNHH
Sản xuất và
Thương mại
Nhật Thái

http://baobinhatthai.
com/?lang=en

Túi nhựa

Đơn vị bán
buôn

Công ty TNHH
MTV Bao bì
nhựa giấy Nhật
Việt

http://baobinhatviet.com/

Túi nhựa

Đơn vị sản xuất

Công ty TNHH
sản xuất thương
mại dịch vụ
Quốc Thái

http://www.baobiquocthai.
com.vn/

Túi nhựa

Đơn vị sản xuất

Công ty CP sản
xuất & dịch vụ
thương mại
Thành Công
Vina

http://baobithanhcong.bizz.
vn

Túi nhựa

Đơn vị sản xuất

Công ty TNHH
Sản xuất
Thương mại
Nhựa EPS Bắc
Việt

http://epsbacviet.com.vn

Nhựa EPS

Đơn vị sản xuất

E2

Công ty CP Đầu
tư Bao bì EPS
Việt Nam

www.epsvietnam.bizz.vn

Nhựa EPS

Đơn vị sản xuất

E3

Công ty CP
Xuất nhập khẩu
Hoàng Phong

http://thungphuyhoangphong.com/

Nhựa EPS

Đơn vị bán
buôn

#
P1

P2

P7

P8

P9

P10

E1
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Thùng phuy

Name

Website

Product

Producers/
Importers/
Wholesalers

E4

Công ty TNHH
Xốp nhựa Minh
Phú

www.epsminhphu.com

Nhựa EPS

Đơn vị sản xuất

E5

Công ty TNHH
Tân Huy Hoàng

www.tanhuyhoang.com

Nhựa EPS

Đơn vị sản xuất

E6

Công ty TNHH
Thương mại Sản
xuất Nhựa EPS
Tín Thành

www.tinthanheps.vn

Nhựa

Đơn vị sản xuất

Tập đoàn An
Phát Holdings

https://anphatholdings.com/
en/

Lưới đánh
cá

Đơn vị nhập
khẩu

N2

Công ty
TNHH Forever
Industries

https://www.forevernetco.
com

Lưới đánh
cá

Đơn vị sản xuất

N3

Công ty TNHH
Han-A Vina

http://hanavina.com/

Lưới đánh
cá

Đơn vị sản xuất

N4

Công ty TNHH
Thương mại và
Sản xuất Hiệp
Hưng

https://nhuahiephung.com/

Lưới đánh
cá

Đơn vị bán
buôn

N5

Công ty TNHH
Lê Hà Vina

https://www.lehagroup.com/

Lưới đánh
cá

Đơn vị sản xuất

N6

Công ty TNHH
Công nghiệp
Penro (Việt
Nam)

http://penroindustries.com/

Lưới đánh
cá

Đơn vị sản xuất

Công ty TNHH
S.N.Y VINA

www.snyvina.net.co

Lưới đánh
cá

Đơn vị sản xuất

Công ty CP Dệt
lưới Sài Gòn

http://www.sfn.vn/index.
php?vnTRUST =mod:product|act:detail|pID:8

Lưới đánh
cá

Đơn vị sản xuất

Công ty CP
Siam Brothers
Việt Nam

https://www.siambrothersvn.
com.html

Lưới đánh
cá

Đơn vị sản xuất

N10

Công ty CP Lưới
Thái Việt

www.luoithaiviet.com.vn

Lưới đánh
cá

Đơn vị sản xuất

N11

Công ty TNHH
Lưới sợi Thành
Lợi

www.luoithanhloi.com

Lưới đánh
cá

Đơn vị nhập
khẩu

N12

Công ty TNHH
Sản xuất và
Thương mại
Thiên Phước

https://luoithienphuoc.com.
vn/

Lưới đánh
cá

Đơn vị sản xuất

#

N1

N7
N8

N9

Alternatives
product

Lưới đánh cá
nhựa phân
hủy
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Name

Website

Product

Producers/
Importers/
Wholesalers

Công ty TNHH
MTV Sản xuất
Thương mại và
Dịch vụ Thuận
Lợi Phát

www.luoinhua.com

Lưới đánh
cá

Đơn vị nhập
khẩu

Công ty TNHH
Sản xuất Bao bì
Phạm Gia

http://baobiphamgia.com

Bao bì
thực
phẩm

Đơn vị sản xuất

Công ty CP Bao
bì Bình Minh

https://baobibinhminh.net/
bao-bi-thuc-pham-donggoi/

Bao bì
thực
phẩm

Đơn vị sản xuất

Túi làm từ
giấy xi măng
(kraft)

Công ty TNHH
Bao bì Đức Kiên

http://dongkinhprinting.
com/in-bao-bi-giay-7.htm

Bao bì
thực
phẩm

Đơn vị bán
buôn

Túi giấy

FP4

Công ty TNHH
Sản xuất In ấn
Bao bì Gia Huy

https://www.baobigiahuy.
com/

Bao bì
thực
phẩm

Đơn vị bán
buôn

FP5

Công ty TNHH
Kỹ thuật Bao bì
Toàn Cầu

http://globalpack.com.vn/

Bao bì
thực
phẩm

Đơn vị nhập
khẩu

FP6

Công ty TNHH
Sản xuất và
XNK Bao bì Hà
Nội

http://hanopaco.com.vn/
danh-muc/san-pham-dichvu.html

Bao bì
thực
phẩm

Đơn vị sản xuất

Công ty TNHH
ĐT & TM Hoài
Anh

http://nhuahoaianh.com/

Bao bì
thực
phẩm

Đơn vị sản xuất

FP8

Công ty CP Bao
bì Kim loại Hợp
Phát

http://hopphatmetal.vn/
san-pham

Bao bì
thực
phẩm

Đơn vị sản xuất

FP9

Công ty TNHH
Sản xuất và
Thương mại
Nhật Thái

http://baobinhatthai.com

Bao bì
thực
phẩm

Đơn vị bán
buôn

FP10

Công ty TNHH
SX-TM Bao bì
Phát Thành

http://www.baobiphatthanh.
com/bao-bi-thuc-phamdong-goi/

Bao bì
thực
phẩm

Đơn vị sản xuất

FP11

Công ty CP Giải
pháp Đóng gói
Hoàng Gia

https://hoanggiaps.com/

Bao bì
thực
phẩm

Đơn vị sản xuất

DNTN Thương
mại Sản xuất
Bao bì Giấy Tân
Gia Phú

http://baobigiaygiaphu.ticc.
vn/

Bao bì
thực
phẩm

Đơn vị sản xuất

Công ty CP
Thương mại Sản
xuất Bao bì Tân
Hiệp Lợi

http://www.tanhieploi.com.
vn/san-pham/

Bao bì
thực
phẩm

Đơn vị sản xuất

#
N13

FP1

FP2

FP3

FP7

FP12

FP13
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Alternatives
product

Bao bì hộp
thiếc

Name

Website

Product

Producers/
Importers/
Wholesalers

Công ty TNHH
Bao bì Mực in
Việt Nam

http://vinapackink.com.vn/

Bao bì
thực
phẩm

Đơn vị sản xuất

Tập đoàn An
Phát Holdings
(nhãn hiệu
AnEco)

https://aneco.com.vn/
thong-tin-san-pham/onghut-bao-ve-moi-truong.html

Ống hút

Đơn vị sản xuất

S2

Công ty TNHH
Hoa Việt Úc

www.hoavietuc.com

Ống hút

Đơn vị sản xuất

S3

Ống hút thủy
tinh Minh
Quang

http://onghutthuytinh.com

Ống hút

Đơn vị bán
buôn

Ống hút
thủy tinh

S4

Công ty CP
Ống hút Thiên
nhiên

https://onghutthiennhien.vn

Ống hút

Đơn vị bán
buôn

Ống hút
thủy tinh

S5

Công ty CP
Nhựa Ningbo
Changya Việt
Nam

www.cnnbcy.com

Ống hút

Đơn vị sản xuất

S6

Công ty TNHH
Ongtre Việt
Nam

https://ongtre.vn/
ong-hut-tre/

Ống hút

Đơn vị sản xuất

Ống hút làm
từ tre

S7

Công ty CP
Dịch vụ Viễn
thông và In
Bưu điện (PTP,
với nhãn hiệu
EcoStraw)

https://ecostrawsgreen.
com/san-pham/ong-hutgiay-8mm-chat-luong-caogia-re-1.html

Ống hút

Đơn vị bán
buôn

Ống hút
giấy

S8

Công ty TNHH
SX & KD Sao
Khue

https://saokhueco.vn/
thuong-hieu-ong-hut-gao/

Ống hút

Đơn vị sản xuất

Ống hút làm
từ gạo

S9

Công ty CP
Nhựa Thực
phẩm STD

www.stdvina.com.vn

Ống hút

Đơn vị sản xuất

S10

Công ty TNHH
Bao bì Tân
Hưng Phát

www.tahufa.com

Ống hút

Đơn vị nhập
khẩu

S11

Công ty TNHH
SX TM KT Thiên
Minh

www.thienminhgp.vn

Ống hút

Đơn vị sản xuất

S12

Công ty TNHH
Bao bì Nhựa
Việt Dũng

www.lynhua.net

Ống hút

Đơn vị bán
buôn

#
FP14

S1

Alternatives
product

Ống hút
phân hủy
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