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LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm vừa qua, thế giới chứng kiến
xu hướng sự dịch chuyển từ mô hình kinh tế
tuyến tính truyền thống sang mô hình kinh tế
tuần hoàn (KTTH). Các quốc gia cam kết thực
hiện thông qua việc xây dựng pháp luật, hành
lang pháp lý và lộ trình thực hiện KTTH. Ở cấp
độ doanh nghiệp, thực hiện các giải pháp tuần
hoàn bao gồm tư duy lại về sản phẩm, dịch
vụ dựa trên các nguyên tắc liên quan tới độ
bền, khả năng tái tạo, tái sử dụng, sửa chữa,
thay thế, nâng cấp, tân trang và giảm sử dụng
nguyên vật liệu. Bằng cách áp dụng nguyên
tắc KTTH, doanh nghiệp có quan điểm mới mẻ
về quan hệ giữa thị trường, khách hàng và tài
nguyên thiên nhiên, có thể giảm thiểu chất thải,
tăng năng suất, hiệu quả sử dụng tài nguyên
và tách tăng trưởng ra khỏi việc tiêu dùng tài
nguyên thiên nhiên.
Từ năm 2016, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự
Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) – Liên
đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) đã cùng các cơ quan và doanh nghiệp
có liên quan giới thiệu khái niệm KTTH tại Việt
Nam. Qua hơn 5 năm, VCCI-VCBSD đã và đang
đóng góp đáng kể vào quá trình hỗ trợ, thúc đẩy
áp dụng KTHH trong cộng đồng doanh nghiệp
Việt Nam thông qua các sáng kiến, dự án; các
hoạt động truyền thông; nghiên cứu; hợp tác
quốc tế và đặc biệt là công việc khuyến nghị
chính sách.

nghiên cứu vẫn được hoàn thành đúng tiến độ
và nhiệm vụ được giao. VCCI-VBCSD hy vọng
rằng thông qua số liệu thống kê, kết quả phân
tích cùng các khuyến nghị tại báo cáo này sẽ
mang đến cho người đọc bức tranh về KTTH
ngành hàng FMCG thực phẩm và đồ uống, gợi
ý cho các doanh nghiệp trong ngành bước đi
phù hợp trong chuyển dịch KTTH. Bên cạnh đó,
các cơ quan quản lý, các đơn vị tư vấn, các
nhà hoạch định chính sách sẽ thực hiện tốt hơn
công việc của mình trong hỗ trợ áp dụng KTTH.
Qua đây, VCCI-VBCSD xin gửi lời cảm ơn chân
thành tới Công ty TNHH Nestlé Việt Nam và
Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững
tại Việt Nam (IDH Việt Nam) đã đồng hành, hỗ
trợ chúng tôi trong suốt quá trình lập kế hoạch,
thực hiện khảo sát và xây dựng báo cáo nghiên
cứu này. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn tới
Công ty Cổ phần Tư vấn EPRO đã hợp tác,
cùng chúng tôi vượt qua khó khăn trong thời kỳ
dịch bệnh Covid-19 để thực hiện công việc theo
đúng mục tiêu đã đặt ra.

NHÓM HÀNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN

MỞ ĐẦU

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, VCCIVBCSD đã triển khai nghiên cứu thực “Báo cáo
trạng, đánh giá tiềm năng thực hiện KTTH ngành
hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam, tập
trung vào nhóm hàng thực phẩm và đồ uống”.
Đây được coi là lần đầu tiên có một nghiên cứu
về KTTH ngành hàng FMCG thực phẩm và đồ
uống ở Việt Nam. Do ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid-19 và hạn chế về mặt thời gian nên việc
tiếp cận các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó
khăn, dẫn tới số lượng các doanh nghiệp được
khảo sát vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, báo cáo
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GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG DOANH NGHIỆP
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM
Được thành lập năm 2010 theo sự phê duyệt của Chính
phủ, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững
Việt Nam (VBCSD) là tổ chức định hướng doanh nghiệp,
nơi quy tụ những doanh nghiệp (DN) hàng đầu và các
tổ chức xã hội uy tín ở Việt Nam tiên phong trong thực
hiện phát triển bền vững (PTBV), là “cầu nối” giúp tăng
cường phối hợp chặt chẽ và đối thoại giữa cộng đồng
DN, Chính phủ và các đối tác trong xã hội để đẩy mạnh
PTBV.

•

Thúc đẩy đối thoại về PTBV: VBCSD cũng là cầu
nối giúp Chính phủ hiểu hơn về doanh nghiệp thông
qua các hoạt động đối thoại và kiến nghị chính sách
về phát triển bền vững. VBCSD gây dấu ấn sắc nét
với Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt
Nam từ năm 2014, rồi nâng tầm lên thành Hội nghị
toàn quốc về Phát triển bền vững vào năm 2018,
2019, giúp phát triển bền vững trở thành tiếng nói
xuyên suốt trong toàn hệ thống chính trị, xã hội và
doanh nghiệp. Nhiều chính sách quan trọng, làm
bản lề cho việc triển khai mạnh mẽ hơn các hoạt
động phát triển bền vững doanh nghiệp đã được
ra đời, như Nghị quyết 09 – nay là Nghị quyết 02
về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh quốc gia, Chỉ thị 13/CT-TTg về Phát
triển bền vững được ban hành ngày 20/5/2019,
Quyết định 1362/QĐ-TTg về Phê duyệt kế hoạch
phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân
đến năm 2025, tầm nhìn 2030 được ban hành ngày
11/10/2019, hay Nghị quyết 136/NQ-CP về Phát
triển bền vững được ban hành ngày 25/9/2020.

•

Thành lập Mạng lưới Báo chí về Phát triển bền
vững: Thông qua mạng lưới, VBCSD mong muốn
có thể quy tụ các phóng viên, biên tập viên tâm
huyết và cam kết đồng hành với nỗ lực thúc đẩy sự
nghiệp PTBV của quốc gia.

•

Thúc đẩy quan hệ đối tác công – tư trong lĩnh
vực PTBV: Phối hợp với các hội viên và các đối
tác uy tín trong nước, quốc tế, VBCSD-VCCI đã và
đang triển khai hàng loạt sáng kiến, dự án nhằm
tăng cường và phát huy tối đa lợi ích của sự hợp
tác công – tư để thúc đẩy PTBV doanh nghiệp,
như “Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa hướng tới kinh doanh bền vững”, “Dự án Thúc
đẩy phát triển năng lượng bền vững thông qua xây
dựng Kịch bản năng lượng bền vững cho ngành và
Hướng dẫn đầu tư xanh cho các tổ chức tài chính”,
“Chương trình hành động Thúc đẩy thực hiện Liêm
chính trong kinh doanh”; đồng chủ trì Diễn đàn Hợp
tác cấp cao vì Mục tiêu xanh toàn cầu 2030 (P4G)
tại Việt Nam; v.v

VBCSD hiện cũng là 01 trong 69 đối tác thuộc Mạng lưới
toàn cầu của Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển
bền vững thế giới (WBCSD), đồng thời thiết lập quan hệ
đối tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới, các tổ chức thuộc
Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới và các tổ chức song
phương khác.
Thông qua năm hoạt động cốt lõi kết nối doanh nghiệp
bao gồm truyền thông & nâng cao nhận thức, tập huấn,
nghiên cứu, hợp tác quốc tế và quan hệ đối tác, VBCSDVCCI từng bước hỗ trợ đưa PTBV vào trọng tâm chiến
lược hoạt động sản xuất, kinh doanh, trở thành “hơi
thở” của mỗi doanh nghiệp.

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG DOANH NGHIỆP VÌ SỰ PTBV VIỆT NAM

Các chương trình, sáng kiến nổi bật hiện đang được
triển khai của VBCSD bao gồm:
•

•
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Tổ chức thường niên Chương trình đánh giá,
công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam:
được triển khai từ năm 2016 theo chỉ đạo của Chính
phủ, Chương trình nhằm biểu dương và ghi nhận
các doanh nghiệp bền vững tiêu biểu, đồng thời
khích lệ mạnh mẽ hơn nữa cộng đồng DN nước
nhà thực hiện PTBV. Căn cứ để đo lường mức độ
PTBV của các DN tham gia Chương trình là Bộ chỉ
số Doanh nghiệp bền vững (CSI) – một công cụ hiệu
quả để đo lường sức khỏe của doanh nghiệp trên 3
lĩnh vực: kinh tế, xã hội, môi trường; giúp DN sớm
phát hiện những rủi ro cũng như những cơ hội kinh
doanh mới, qua đó quản trị DN hiệu quả hơn theo
định hướng phát triển bền vững. Đặc biệt, VBCSD
không chỉ thúc đẩy áp dụng CSI đối với từng doanh
nghiệp mà còn hướng đến các ngành nghề, như
xây dựng Bộ chỉ số CSI riêng biệt cho ngành chế
biến thuỷ sản, da giày – túi xách.
Thúc đẩy DN lập báo cáo phát triển bền vững:
Trong những năm qua với vai trò tiên phong về định
hướng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển vững, VCCIVBCSD đã kiến nghị lên Chính phủ về việc cần có
một khuôn khổ pháp lý phù hợp để khuyến khích
cũng như yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện báo
cáo phát triển bền vững hàng năm (một thông lệ
phổ biến trên thế giới) trong quá trình sản xuất kinh
doanh của mình. Bộ chỉ số CSI cũng đã chứng minh
được tính khả thi và ưu việt khi được áp dụng để
lập Báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đặc biệt, tháng 1/2018, VBCSD-VCCI đã chính thức
triển khai “Sáng kiến Hỗ trợ Doanh nghiệp triển khai
mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam”. Đây là nỗ lực
nhằm đi tiên phong trong việc nâng cao năng lực cạnh
tranh của khu vực tư, thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của
doanh nghiệp để xây dựng một nền kinh tế phi phát thải.
Để biết thêm thông tin về hoạt động của VBCSD, vui
lòng truy cập http://vbcsd.vn/
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CÁC HỘI VIÊN VBCSD
NHÓM HÀNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN
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TÓM TẮT
ăn liền; (7) Dầu, gạo, đường, muối, bột; (8) Nuôi
trồng, cung cấp nguyên vật liệu và (9) Bao bì
thực phẩm.
Trên cơ sở phương pháp Circulytics của Ellen
MacArthur Foundation, nhóm nghiên cứu đã
xây dựng 42 chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng
chuyển đổi sang mô hình KTTH theo 11 tiêu chí
thuộc 2 nhóm gồm: Nhóm 1 - Công tác chuẩn
bị chuyển đổi và Nhóm 2 - Hoạt động chuyển
đổi KTTH.

Nhằm thúc đẩy việc triển khai và áp dụng mô
hình KTTH tại Việt Nam, VCCI-VBCSD, với sự
hỗ trợ của Tổ chức IDH Việt Nam và Công ty
TNHH Nestlé Việt Nam, phối hợp cùng Công
ty Cổ phần Tư vấn EPRO triển khai hoạt động
nghiên cứu “Đánh giá thực trạng, tiềm năng
thực hiện kinh tế tuần hoàn của ngành hàng tiêu
dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam, tập trung vào
nhóm hàng thực phẩm và đồ uống không cồn”.
Hoạt động được thực hiện từ tháng 5 đến
tháng 9 năm 2021 với 3 mục tiêu chính gồm: (1)
Rà soát khuôn khổ pháp lý để đề xuất cho việc
triển khai KTTH trong lĩnh vực thực phẩm và đồ
uống không cồn; (2) Đánh giá thực trạng và tiềm
năng áp dụng KTTH và (3) Xây dựng cơ sở dữ
liệu ban đầu về các doanh nghiệp trong lĩnh vực
thực phẩm và đồ uống không cồn nhằm phục
vụ công việc hỗ trợ chuyển đổi và triển khai
KTTH sau này.
Hoạt động được thực dựa trên phương pháp
nghiên cứu các tài liệu sẵn có, phỏng vấn sâu,
khảo sát và phỏng vấn bằng bảng hỏi đối với
100 doanh nghiệp vừa và lớn thuộc lĩnh vực
thực phẩm và đồ uống không cồn với 9 nhóm
sản phẩm gồm: (1) Thịt, cá, thuỷ sản; (2) Rau
quả; (3) Sữa và sản phẩm từ sữa; (4) Đồ uống
không cồn; (5) Chè, cà phê; (6) Bánh, kẹo, đồ
NHÓM HÀNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN

Hiện trạng và tiềm năng thực hiện chuyển đổi
sang mô hình KTTH được đánh giá theo thang
điểm 100 với 5 mức độ sẵn sàng: (A) Dẫn đầu
(77,78-100 điểm); (B) Nâng cao (55,56-77,78
điểm); (C) Trung bình (33,34-55,56 điểm); (D)
Mới bắt đầu/Sơ khai (11,12-33,33 điểm) và (E)
Chưa bắt đầu (0-11,11 điểm).
Kết quả nghiên cứu cho phép rút ra một số
kết luận về việc áp dụng mô hình KTTH đối với
nhóm ngành sản xuất, chế biến thực phẩm và
đồ uống không cồn như sau:
Về tổng thể, 90% các doanh nghiệp
FMCG của Việt Nam đã tiến hành chuyển
đổi sang mô hình KTTH. Hiện chỉ có 10%
doanh nghiệp chưa bắt đầu chuyển đổi
hoặc chưa có sự chuyển đổi rõ rệt. Tuy
nhiên, phần lớn các doanh nghiệp đang
chuyển đổi ở mức độ thấp với 82%
doanh nghiệp chuyển đổi ở mức độ
sơ khai và trung bình. Tỷ lệ các doanh
nghiệp có mức chuyển đổi nâng cao
đạt 8%. Các tiêu chí đánh giá đối với tất
cả 9 tiểu nhóm ngành sản phẩm có kết
quả tương đối khả quan, trong đó nhóm
doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình
KTTH tốt nhất là nhóm doanh nghiệp
sản xuất đồ uống không cồn. Việc xem
xét tiếp cận và áp dụng mô hình KTTH
đã được chú ý hơn tại các doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài và tại những
công ty lớn có sản phẩm được tiêu thụ
chủ yếu tại thị trường nước ngoài, đặc
biệt là những thị trường khó tính có yêu
cầu trách nhiệm của doanh nghiệp đối với
môi trường.

TÓM TẮT

Kinh tế tuần hoàn (KTTH) đã và đang trở thành
một xu thế tất yếu, diễn ra ngày càng mạnh mẽ
tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt
Nam. Việc chuyển dịch từ nền kinh tế truyền
thống sang KTTH được xem là giải pháp hữu
hiệu, giúp duy trì phát triển kinh tế đồng thời
giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường.
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Về hai nhóm tiêu chí đánh giá chuyển
đổi mô hình KTTH, các doanh nghiệp
được khảo sát thể hiện sự quan tâm và
dành nhiều nguồn lực cho các hoạt động
chuyển đổi sang mô hình KTTH hơn so
với các công tác chuẩn bị. 73% doanh
nghiệp đã có các công tác chuẩn bị cho
chuyển đổi và 98% doanh nghiệp đã
thực hiện các hoạt động chuyển đổi sang
mô hình KTTH. Mặc dù công tác chuẩn bị
chưa phải là mối quan tâm hàng đầu đối
với các doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp
có mức chuẩn bị nâng cao và dẫn đầu là
17%, cao hơn 1,7 lần so với doanh nghiệp
có các hoạt động chuyển đổi nâng cao
(10%). Điều này cho thấy, khi các doanh
nghiệp đã có hiểu biết và quan tâm đến
việc chuyển đổi sang mô hình KTTH thì
công tác chuẩn bị luôn được coi trọng.

TÓM TẮT

11/11 tiêu chí đánh giá đạt kết quả
tương đối tích cực (cao hơn mức D-),
trong đó 5/11 tiêu chí đạt mức trung
bình (Mức C). Trong số các tiêu chí đánh
giá, hợp tác, truyền thông với các bên
liên quan có mức điểm mức thấp nhất
(14,43 điểm - mức D-) phản ánh sự chưa
sẵn sàng chia sẻ và hợp tác trong việc
chuyển đổi sang mô hình KTTH của các
doanh nghiệp.

12

Sử dụng nguyên vật liệu, cơ sở hạ
tầng và bao bì là 3 ưu tiên của các doanh
nghiệp FMCG khi chuyển đổi sang mô
hình KTTH. Kết quả khảo sát cho thấy
có sự khác biệt tương đối rõ về mức độ
chuyển đổi giữa các hoạt động: Dẫn đầu
là hoạt động sử dụng nguyên vật liệu,
sản phẩm, chất thải thông qua sử dụng
các hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử
dụng (38,81 điểm), kế tiếp là hoạt động
chuyển đổi nhằm nâng cao hiệu quả sử
dụng thiết bị (37,53 điểm) đạt mức (C-).
Các hoạt động chuyển đổi trong sử dụng
bao bì (31,30 điểm), nước (25,25 điểm) và
năng lượng (17,73 điểm) mới chỉ ở mức
sơ khai (D và D-).

năng lượng trong sản xuất, chế biến.
Hoạt động này thậm chí còn chưa được
ghi nhận ở nhóm sản phẩm chè, cà phê là
nhóm ngành có tiềm năng tham gia mạnh
mẽ vào trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là
một trong những nút thắt của hoạt động
chuyển đổi.
Hợp tác, truyền thông giữa các doanh
nghiệp với các nhà cung ứng, khách
hàng, hoạch định chính sách cần được
đẩy mạnh. Có đến 73% doanh nghiệp
tham gia khảo sát chưa có bất kỳ quan hệ
hợp tác nào trong việc thực hiện KTTH.
Bên cạnh thực trạng chuyển đổi sang mô hình
KTTH, nghiên cứu cũng chỉ ra các rào cản trong
việc chuyển đổi sang mô hình KTTH gồm: (1)
Áp lực thực hiện chuyển đổi chưa đủ mạnh để
tạo nên sự thay đổi; (2) Cơ chế khuyến khích
chuyển đổi sang mô hình KTTH còn nhiều hạn
chế và bất cập; (3) Thiếu thông tin, mô hình trình
diễn về KTTH phù hợp với điều kiện của Việt
Nam.
Trên cơ sở đánh giá thực trạng, triển vọng và
các rào cản cho việc áp dụng KTTH trong ngành
FMCG tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu đề xuất
một số kiến nghị nhằm thúc đẩy chuyển đổi
sang mô hình KTTH gồm: (1) Xây dựng cơ chế
khuyến khích cho việc chuyển đổi sang mô hình
KTTH; (2) Tạo dựng mối quan hệ hiệu quả với
các các công ty đa quốc gia, các đối tác nước
ngoài nhằm học hỏi và chuyển giao công nghệ
về KTTH; (3) Xây dựng các mô hình KTTH thành
công để làm cơ sở triển khai nhân rộng và (4)
Sử dụng tiếp cận các bên liên quan để thúc đẩy
việc triển khai áp dụng mô hình KTTH.

Hoạt động chuyển đổi sử dụng năng
lượng chưa được ưu tiên đúng mức.
Hiện chỉ có 38% doanh nghiệp sử dụng
năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và 16%
doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái
tạo, đáp ứng được một phần nhu cầu
BÁO CÁO
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PHẦN MỘT

GIỚI THIỆU

NGHIÊN CỨU

GIỚI THIỆU

1

Bối cảnh

Sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên
thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực
và trên thế giới với nhiều thành tựu đáng ghi
nhận. Nền kinh tế không chỉ tăng trưởng về quy
mô mà chất lượng tăng trưởng cũng được cải
thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân
dân được nâng cao. Tuy nhiên, nước ta đang
phải đối mặt với nhiều thách thức về cạn kiệt
tài nguyên, ô nhiễm, suy thoái môi trường và
biến đổi khí hậu, thậm chí còn phải xem xét đến
việc hy sinh phát triển kinh tế để đạt được mục
tiêu bảo vệ môi trường hoặc ngược lại. Trước
thực tiễn đó đòi hỏi phải có sự thay đổi cách
tiếp cận và chuyển đổi mô hình phát triển kinh
tế sang mô hình kinh tế mới – Kinh tế tuần hoàn
(KTTH). Đây là mô hình phát triển bền vững hơn,
góp phần khắc phục được những hạn chế của
mô hình kinh tế hiện tại, đặc biệt trong bối cảnh
toàn cầu đang phải gánh chịu những tác động
nặng nề do đại dịch Covid -19 gây ra. Rõ ràng
từ khi đại dịch được ghi nhận tại Việt Nam từ
đầu năm 2020 cho đến nay, các doanh nghiệp
Việt Nam đã bị tổn thương từ chuỗi cung ứng
do hoạt động logistic bị gián đoạn, chi phí tăng.
Thậm chí đã có không ít doanh nghiệp phải
tạm đóng cửa. Tính ưu việt của mô hình KTTH
được thể hiện rõ thông qua lợi ích kinh tế và
môi trường đều được đảm bảo mà không cần
phải xem xét đến bài toán hy sinh lợi ích kinh tế
để đạt được lợi ích môi trường hay ngược lại.

phát triển KTTH. Tại quốc gia này, Chính phủ
đã thay đổi nhận thức của người dân, doanh
nghiệp song hành với việc xây dựng hệ thống
pháp lý rõ ràng giữa phát triển kinh tế và bảo
vệ môi trường bằng việc đánh thuế cao các
loại chất thải, đồng thời, có chính sách ưu đãi
với sử dụng năng lượng tái tạo từ thủy điện và
nhiên liệu sinh học… Nhờ đó, Thụy Điển đã tái
chế 53% vật liệu nhựa tiêu dùng trong đời sống
xã hội, 50% chất thải trong ngành xây dựng, tái
chế 99% rác thải thành năng lượng điện. Thụy
Điển đã phát triển triết lý KTTH của mình lên tầm
cao mới với phương châm “thay đổi tư duy tiêu
dùng ắt dẫn đến thay đổi tư duy sản xuất”.
Tại châu Á, Singapore trở thành một điển hình
về thúc đẩy KTTH từ rất sớm. Là đảo quốc với
nguồn lực tự nhiên rất hạn chế, nên từ năm
1980, nước này đã phát triển công nghệ biến
rác thải thành năng lượng với việc xây dựng 4
nhà máy xử lý 90% lượng rác thải của cả nước
với công suất lên đến 1.000 tấn rác/ngày. Với
10% lượng rác thải còn lại, Singapore đã sáng
tạo biến chúng thành một hòn đảo rác Semakau
- “đảo rác” nhân tạo đầu tiên trên thế giới.

Thụy Điển là một trong những điểm sáng về
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Những việc làm này của Chính phủ Singapore
nhằm hướng đến một xã hội không còn rác thải,
rác thải trở thành tài nguyên, đúng theo một
trong những nguyên tắc hàng đầu của KTTH
(Trương Thị Mỹ Nhân, 2019).
Từ ví dụ tại Thụy Điển có thể thấy cho dù mô
hình KTTH ưu việt nhưng để triển khai nó hiệu
quả thì cần có công cụ thúc đẩy. Đó chính là
hành lang pháp lý, khung chính sách phù hợp,
một chương trình thực hiện rõ ràng. Việt Nam
đã đưa nội dung về triển khai thực hiện KTTH
là một trong những Chính sách của Nhà nước
về bảo vệ môi trường và được quy định tại Điều
142 về KTTH của Luật Bảo vệ Môi trường năm
2020. Trong khuôn khổ của Luật Bảo vệ Môi
trường, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản
xuất, xuất nhập khẩu sản phẩm, bao bì trong
việc thu gom, tái chế và xử lý được quy định tại
Điều 54 và Điều 55. Các hướng dẫn, quy định
cụ thể hiện đang được xây dựng. Để KTTH

2

thực sự đi vào thực tiễn và có hiệu quả, Việt
Nam cần đánh giá được hiện trạng, năng lực
và tính sẵn sàng của doanh nghiệp trong việc
chuyển đổi mô hình KTTH, xem xét lại toàn diện
những vấn đề đã và đang là rào cản gây khó
khăn cho doanh nghiệp trong việc chuyển đổi
mô hình KTTH, từ đó đề xuất các giải pháp phù
hợp và kịp thời.
Nhóm ngành chế biến thực phẩm và sản xuất
đồ uống không cồn là nhóm chịu tác động lớn
của Điều 54 và Điều 55 của Luật Bảo vệ Môi
trường năm 2020 và cũng là nhóm có trách
nhiệm thực hiện các quy định của Điều 142 do
nhu cầu sử dụng bao bì cao. Đây cũng chính là
lý do thực hiện Báo cáo đánh giá thực trạng,
tiềm năng thực hiện Kinh tế tuần hoàn ngành
hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam,
với đối tượng là hai nhóm ngành chế biến thực
phẩm và sản xuất đồ uống không cồn.

Mục tiêu

NHÓM HÀNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN

•

Rà soát khuôn khổ pháp lý để đề xuất cho
việc triển khai KTTH trong lĩnh vực thực
phẩm và đồ uống không cồn;

•

Đánh giá thực trạng và tiềm năng áp dụng
KTTH; và

•

Xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu các
doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm
và đồ uống không cồn để phục vụ công
việc hỗ trợ chuyển đổi triển khai KTTH
sau này.

GIỚI THIỆU

Hoạt động nghiên cứu “Đánh giá thực trạng,
tiềm năng thực hiện kinh tế tuần hoàn của
ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt
Nam, tập trung vào nhóm hàng thực phẩm và
đồ uống không cồn” được thực hiện với 3 mục
tiêu chính gồm:
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3

Phạm vi và các hạn chế của nghiên cứu

Hoạt động nghiên cứu được thực hiện từ tháng
5 đến tháng 9 năm 2021 tập trung vào hai lĩnh
vực chế biến thực phẩm và đồ uống không cồn
với 9 nhóm sản phẩm gồm:
(1) Thịt, cá, thuỷ sản;
(2) Rau quả;
(3) Sữa và sản phẩm từ sữa;
(4) Đồ uống không cồn;
(5) Chè, cà phê;
(6) Bánh, kẹo, đồ ăn liền;
(7) Dầu, gạo, đường, muối, bột;
(8) Nuôi trồng, cung cấp nguyên vật liệu
và
(9) Bao bì thực phẩm.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động
đánh giá không tránh khỏi một số hạn chế như:
(i) Quy mô mẫu khảo sát chưa thực sự
lớn;
(ii) Tâm lý e ngại của các doanh nghiệp
khi trả lời phỏng vấn;
(iii) Chưa tham vấn đầy đủ ý kiến của một
số bên liên quan như cơ quan quản lý,
người tiêu dùng sản phẩm FMCG.
Mặc dù còn tồn tại một số hạn chế đã nêu, các
kết quả đánh giá là trung thực và đáng tin cậy,
phản ánh rõ nét bức tranh về thực trạng triển
khai KTTH của ngành hàng FMCG tại Việt Nam
trong bối cảnh hiện nay. Đây là tiền đề cho việc
tiếp tục nghiên cứu sâu về chuyển đổi sang mô
hình KTTH.

GIỚI THIỆU

Đây là hai nhóm ngành có nhiều tiềm năng thực
hiện KTTH bởi sản phẩm có vòng đời ngắn (thời
gian trên kệ hệ thống phân phối ngắn, thường

dưới 1 năm), có nhu cầu lớn về bao bì đóng gói,
nước cho sản xuất, đa dạng về chúng loại và
lớn về lượng chất thải phát sinh.
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PHẦN HAI

MÔ HÌNH
KINH TẾ
TUẦN HOÀN

1

Khái niệm kinh tế tuần hoàn
Nó thay thế khái niệm kết thúc vòng đời của vật
liệu bằng việc giảm thiểu sử dụng, tái sử dụng,
tái chế và khôi phục vật liệu trong quá trình sản
xuất và tiêu thụ sản phẩm”.
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc
(UNIDO) năm 2017 cũng đưa ra quan điểm về
KTTH là “Một phương thức mới để tạo ra giá trị,
và cuối cùng là sự thịnh vượng. Nó hoạt động
bằng cách kéo dài tuổi thọ sản phẩm thông qua
cải tiến thiết kế và dịch vụ, đồng thời chuyển
chất thải từ cuối chuỗi cung ứng trở lại điểm
đầu, qua đó sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn
bằng cách sử dụng chúng nhiều lần chứ không
chỉ một lần”.
Năm 2020, Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam đã
quy định “KTTH là mô hình kinh tế trong đó các
hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch
vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu,
kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải
phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi
trường” (Luật Bảo vệ Môi trường, 2020).
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Khái niệm Kinh tế tuần hoàn (KTTH) được sử
dụng chính thức đầu tiên bởi Pearce và Turner.
Nó được dùng để chỉ mô hình kinh tế mới dựa
trên nguyên lý “mọi thứ đều là đầu vào đối với
thứ khác” (Pearce & Turner, 1990), hoàn toàn
không giống với cách nhìn của nền kinh tế tuyến
tính truyền thống.
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Hiện có tới hơn 100 định nghĩa khác nhau về
KTTH được sử dụng trong các tài liệu khoa
học và tạp chí chuyên ngành, trong đó định
nghĩa được biết đến rộng rãi nhất do Quỹ Ellen
MacArthur đưa ra tại Hội nghị Kinh tế toàn cầu
năm 2012. Theo đó “KTTH là một hệ thống kinh
tế phát triển trên nền tảng các mô hình kinh
doanh có tính tái tạo và khôi phục thông qua
các kế hoạch và thiết kế chủ động, chuyển dịch
theo hướng sử dụng năng lượng tái tạo, không
dùng các hóa chất độc hại gây tổn hại tới việc
tái sử dụng và hướng tới giảm thiểu chất thải.

Ý tưởng cơ bản về KTTH là một mô hình khép
kín, dựa trên cơ sở tái tạo và phục hồi, thông
qua các hoạt động sửa chữa, tái sử dụng, tái
chế thay vì thải bỏ ngay cũng như chia sẻ, cho
thuê thay vì sở hữu vật chất nhằm mục đích
kéo dài vòng đời của sản phẩm, tăng cường
hiệu quả sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào,
chuyển chất thải từ điểm cuối trở lại điểm
đầu, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi
trường, nâng cao chất lượng hệ sinh thái, kinh
tế và xã hội về lâu dài.

BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng, tiềm năng thực hiện kinh tế tuần hoàn ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam

2

Từ kinh tế tuyến tính đến kinh tế
tuần hoàn

Theo quá trình phát triển, hiện tồn tại ba mô
hình kinh tế là mô hình kinh tế tuyến tính, mô
hình kinh tế tái chế và mô hình kinh tế tuần hoàn
(Hình 2-1).
•

Mô hình kinh tế tuyến tính (KTTT) là mô
hình kinh tế truyền thống mà trong đó, các
hoạt động kinh tế thường bắt đầu từ công
đoạn khai thác nguyên liệu thô, sản xuất,
chế biến thành các sản phẩm, sử dụng và
cuối cùng là thải bỏ. Kinh tế tuyến tính là
sự biến đổi tài nguyên thành các chất thải.
Đây là mô hình gây suy giảm, cạn kiện tài
nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường.

•

Mô hình kinh tế tái chế (KTTC) khắc phục
được một phần hạn chế của mô hình KTTT
thông qua hoạt động tái chế một phần giá trị

của chất thải. Một phần chất thải được nhìn
nhận như một nguồn tài nguyên thứ cấp
để khai thác thay thế cho nguồn tài nguyên
thiên nhiên.
•

Mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH) là mô
hình kinh tế vận hành “không chất thải” cho
phép khắc phục được hoàn toàn những
nhược điểm của kinh tế tuyến tính. KTTH
được xem là mô hình kinh tế ưu việt vì là
hệ thống có tính khôi phục và tái tạo thông
qua các kế hoạch và thiết kế chủ động.
Ngoài các hoạt động tăng cường tái chế so
với mô hình KTTC, nguyên liệu, sản phẩm
được kéo dài thời gian sử dụng thông qua
sửa chữa, tái sử dụng và tái phân phối lại
quá trình sản xuất.

MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN

Hình 2.1. Các mô hình kinh tế
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cũng có thể được thực hiện bằng cách tối
ưu hoá nguồn lực như sử dụng chung hệ
thống logistics khi vận chuyển, phân phối
hay chuyển đổi sản phẩm thành dịch vụ,
như bán giấy phép nghe nhạc thay vì đĩa
CD. Trong hệ thống này, giá trị kinh tế được
tạo ra bằng cách tập trung vào việc bảo
toàn và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm lâu
nhất, làm cho sản phẩm và nguyên liệu dễ
sửa chữa, dễ tái chế hơn thông qua thiết
kế ban đầu.
•

Mô hình KTTH có hai đặc điểm khác biệt lớn so
với các mô hình kinh tế truyền thống như sau:

MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN
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Thứ nhất, khác biệt về cách thức sản xuất
hàng hóa và duy trì giá trị. Theo cách tiếp
cận truyền thống, mô hình kinh tế truyền
thống tuân theo quy trình “take - make use - dispose”, hay khai thác - sản xuất,
chế biến - sử dụng, tiêu dùng -thải bỏ. Điều
này có nghĩa là nguyên liệu thô được khai
thác, sau đó chuyển hóa thành các sản
phẩm và được sử dụng cho đến khi cuối
cùng bị loại bỏ như chất thải. Giá trị được
tạo ra trong mô hình kinh tế này bằng cách
sản xuất và tiêu thụ càng nhiều sản phẩm
càng tốt. Trong khi đó, mô hình KTTH hoạt
động dựa trên các tiêu chí “reduce - reuse
- recycle - recover materials”, hay giảm nhu
cầu - tái sử dụng - tái chế - thu hồi vật liệu
nhằm giảm thiểu các nguồn nguyên vật liệu
khai thác phục vụ sản xuất và chế biến. Mô
hình hướng tới kéo dài thời gian sử dụng
hoặc tái sử dụng hàng hoá, sản phẩm, tối
đa hoá giá trị các nguồn tài nguyên thông
qua tái chế chất thải, phụ phẩm thành sản
phẩm mới, phục hồi vật liệu... như bao bì
sản phẩm, đưa chất thải từ điểm cuối trở lại
điểm ban đầu. Bên cạnh đó, mô hình KTTH

Thứ hai, khác biệt về quan điểm bền vững.
Trong kinh tế tuyến tính, tính bền vững
được xét đến là hiệu quả kinh tế, có nghĩa
là cố gắng giảm thiểu tác động tiêu cực đến
hệ sinh thái. Điều này chỉ kéo giãn khoảng
thời gian hệ thống trở nên quá tải hay chỉ
giải quyết được các vấn đề trước mắt của
hệ sinh thái. Trong KTTH, quan điểm về
tính bền vững tập trung vào việc gia tăng
hiệu suất của hệ sinh thái. Điều đó có nghĩa
là không chỉ phòng và giảm thiểu các tác
động xấu đến hệ sinh thái mà còn cải thiện
hệ thống kinh tế, xã hội và môi trường.
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Chính sách về kinh tế tuần hoàn của
Việt Nam

Việt Nam hiện chưa có chính sách riêng biệt về KTTH.
Các nội dung, quy định về KTTH được lồng ghép vào
các văn bản pháp luật hoặc các chính sách về bảo vệ
môi trường, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh
và các chính sách liên quan.
Ngay từ năm 1998, Chỉ thị 36/CT-TW ngày 25/6/1998
của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi
trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước, đã nêu rõ sự cần thiết phải “ban hành các
chính sách về thuế, tín dụng nhằm hỗ trợ áp dụng
các công nghệ sạch” và “áp dụng công nghệ sạch, ít
phế thải, tiêu hao ít nguyên liệu và năng lượng”. Tiếp
đến là nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004
của Bộ Chính trị nêu rõ “Khuyến khích tái chế và sử
dụng các sản phẩm tái chế” và “Từng bước áp dụng
các biện pháp buộc các cơ sở sản xuất, nhập khẩu
phải thu hồi và xử lý sản phẩm đã qua sử dụng”.
Các Chỉ thị 29- CT/TW năm 2009, Chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội 2011-2020, và Nghị Quyết 24NQ/TW ngày 03/06/2013 về Chủ động ứng phó với
biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và
bảo vệ môi trường cũng tiếp tục nhấn mạnh và chi
tiết hóa các nhiệm vụ trên. Nghị quyết số 27/NQ-CP
ngày 12/06/2009 của Chính phủ cũng đã sớm đề ra
các giải pháp về “phát triển ngành công nghiệp môi
trường, hướng dẫn thực hiện sản xuất sạch hơn,
áp dụng công nghệ sạch và thân thiện môi trường,
thay đổi mô hình sản xuất công nghiệp theo hướng
bền vững, định hướng đến một nền công nghiệp
xanh”. Quan điểm phát triển KTTH được nhấn mạnh
trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII “Kinh tế
số, KTTH, tăng trưởng xanh đang là mô hình nhiều
quốc gia lựa chọn” và đề ra định hướng trong giai
đoạn 2021-2030, Việt Nam “xây dựng nền kinh tế
xanh, KTTH, thân thiện với môi trường”. Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng coi “khuyến khích phát triển mô
hình KTTH để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu ra
của quá trình sản xuất” là một trong những giải pháp
chiến lược trong 10 năm tới.
Luật Bảo vệ Môi trường 2005 và 2014 đã quy định
một số điều về bảo vệ môi trường trong đó có “khai
thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên
nhiên, đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu
chất thải”. Bên cạnh đó, Luật sử dụng tài nguyên
nước, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả, Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam 20112020, Chiến lược Bảo vệ môi trường đến 2020, tầm
nhìn đến năm 2030, Chiến lược Tăng trưởng xanh,
Nghị định 38/2015/NĐ-CP, Quyết định 16/2015/QĐNHÓM HÀNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN

TTg, Quyết định 491/QĐ-TTg, Chỉ thị 33/CT-TTg,
Quyết định 1361/QĐ-TTg, Quyết định 889/QĐ-TTg
năm 2020 về Chương trình hành động quốc gia về
sản xuất và tiêu dùng bền vững... là những chính
sách tiêu biểu, thể hiện những bước chuyển dịch về
chính sách theo hướng KTTH của Việt Nam.
Đáng lưu ý, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 chính
thức đưa ra khái niệm và các điều khoản, qui định về
KTTH. Theo đó, mục tiêu của Việt Nam khi chuyển
dịch từ nền kinh tế tuyến tính sang nền KTTH tập
trung vào 3 trụ cột: (i) thiết kế, kéo dài vòng đời vật
liệu; (ii) giảm rác thải, phát thải; (iii) khôi phục sinh
thái (thúc đẩy tái tạo và khôi phục các hệ sinh thải
tự nhiên). Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số
điều của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 bao gồm
nội dung về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất,
nhập khẩu về tái chế và xử lý sản phẩm, bao bì sau
sử dụng.
Bên cạnh việc chú trọng hoàn thiện thể chế về sử
dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, thời
gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành các cơ
chế, chính sách tài chính đối với KTTH thông qua việc
nhấn mạnh thực hiện chi ngân sách phục vụ bảo vệ
môi trường; các cơ chế hỗ trợ vốn, khuyến khích về
thuế hay trợ giá đối với các hoạt động bảo vệ môi
trường. Việc chi ngân sách có thể thực hiện bằng
hai hình thức: (i) xây dựng mục chi riêng cho hoạt
động sự nghiệp môi trường và (ii) bố trí kinh phí cho
các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến
KTTH. Các loại chính sách thuế liên quan đến hoạt
động tiêu dùng tài nguyên, năng lượng; tạo ra chất ô
nhiễm, chất thải v.v. như Luật Thuế tài nguyên, Luật
Thuế bảo vệ môi trường, Luật thuế thu nhập doanh
nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên đến nay
vẫn còn tồn tại một số rào cản về chính sách tài chính
đối với KTTH như: (i) Chưa có chương trình mục tiêu
quốc gia riêng về KTTH, chưa có điều, khoản, mục
riêng trong Luật ngân sách nhà nước năm 2015 liên
quan tới KTTH; (ii) Nguồn kinh phí chi từ ngân sách
nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; (iii)
Chính sách thuế, phí áp dụng đối với hoạt động khai
thác tài nguyên làm nguyên liệu còn chưa đủ mạnh
và còn thiếu ưu đãi thuế cho hoạt động tái chế hay
sử dụng sản phẩm tái dùng, sản phẩm xanh; (iv) Tiềm
lực của quỹ nhà nước về KTTH còn mỏng.
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Vai trò của kinh tế tuần hoàn trong
ngành FMCG

Trong những thập kỷ gần đây, nền kinh tế toàn
cầu ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt được
nhiều thành tựu to lớn. Đặc biệt, phải kể đến sự
tăng trưởng của ngành hàng tiêu dùng nhanh
(FMCG). Theo báo cáo được công bố bởi Allied
Market Research (2019), quy mô thị trường
FMCG toàn cầu được định giá 10.020,0 tỷ
USD vào năm 2017 và dự kiến sẽ đạt 15.361,8
tỷ USD vào năm 2025, đạt tốc độ tăng trưởng
5,4% trong giai đoạn 2018-2025. Là một phân
ngành thuộc FMCG, ngành sản xuất chế biến
thực phẩm Việt Nam trong những năm qua đã
đạt được những thành tựu quan trọng, đóng
góp lớn vào tăng trưởng của ngành công nghiệp
cũng như tăng trưởng kinh tế của cả nước với
tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp bình
quân trong giai đoạn 2016-2020 là 7%/năm;
chiếm tỷ trọng 19,1% trong nhóm ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo (cao nhất trong các
nhóm ngành).
Là một trong những nhóm ngành có kỳ vọng và
tiềm năng tăng trưởng cao, các doanh nghiệp
chế biến thực phẩm và đồ uống không cồn
đang đối mặt với áp lực từ việc thực hiện các
Hiệp định thương mại tự do, đáp ứng trách

nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, đáp ứng nhu
cầu gia tăng về nguyên nhiên vật liệu cũng như
bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gây
đứt gãy chuỗi cung ứng... Mô hình KTTH giúp
các doanh nghiệp sản xuất và chế biến có trách
nhiệm và hiệu quả hơn thông qua (i) phát triển
nguồn lực, cơ sở hạ tầng, công nghệ mới; (ii)
giảm lệ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, nhất
là về nguyên liệu và nhiên liệu phục vụ cho sản
xuất, chế biến; (iii) nâng cao tính cạnh tranh, mở
rộng phát triển thị trường quốc tế, đặc biệt đến
những thị trường đòi khỏi khắt khe không chỉ
về chất lượng sản phẩm mà còn trách nhiệm
nhà sản xuất đối với hệ sinh thái, trách nhiệm xã
hội; (iv) gia tăng lợi ích từ chính các hoạt động
tái chế, tái sử dụng vật liệu, giảm được các phí
liên quan đến xả thải và khai thác tài nguyên.
Ngoài ra, việc ứng dụng mô hình KTTH cũng
mang đến những tác động tích cực cho xã hội
về quản lý, cải thiện chất lượng môi trường
sống và thay đổi nhận thức của cộng đồng.
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PHẦN BA

PHƯƠNG
PHÁP
NGHIÊN CỨU

1

Phương pháp

Trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu sử
dụng một số phương pháp nghiên cứu như sau:
•

•

Nghiên cứu dụa trên các văn bản chính
sách, các mô hình thực hiện KTTH liên quan
đến doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất, chế
biến thực phẩm và đồ uống không cồn.
Khảo sát thông qua bảng hỏi về năng lực và
tính sẵn sàng, về hoạt động cũng như các
thuận lợi, khó khăn và sáng kiến chuyển đổi
sang mô hình KTTH.

2
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Phỏng vấn sâu để nhận diện và phân tích
quan điểm, nhận thức về KTTH cũng như
những khó khăn và thách thức mà doanh
nghiệp gặp phải khi theo đuổi các mục tiêu
chuyển đổi sang mô hình KTTH.

•

Phân tích thống kê so sánh để đánh giá
thực trạng và tiềm năng áp dụng KTTH.

Đối tượng khảo sát và chọn mẫu

1000 doanh nghiệp có quy lớn và vừa thuộc
chuỗi sản xuất của hai nhóm ngành: (i) chế biến
thực phẩm và (ii) sản xuất đồ uống không cồn
được lựa chọn ngẫu nhiên từ cơ sở dữ liệu của
Tổng cục Thống kê có điều chỉnh, xem xét đến
các yếu tố (i) Đa dạng về loại hình sở hữu (nhà

3

•

nước, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài); (ii)
phân bố trên cả nước; (iii) đa dạng về thị trường
tiêu thụ (trong và ngoài nước) và (iv) ưu tiên
doanh nghiệp thuộc danh sách top 500 doanh
nghiệp lớn nhất được công bố năm 2020.

Nguồn số liệu

Nghiên cứu được tổng hợp từ 2 nguồn số liệu
chính là (i) số liệu sơ cấp và (ii) số liệu thứ cấp.
Các số liệu sơ cấp bao gồm nội dung phản
hồi từ khảo sát thông qua bảng hỏi và phỏng
vấn sâu được nêu trên. Các số liệu thứ cấp
bao gồm các văn bản pháp luật, quy định của
Việt Nam, các số liệu thống kê từ hệ thống cơ

sở dữ liệu quốc gia, các báo cáo nghiên cứu,
báo cáo chuyên đề từ các cơ quan như Bộ Tài
nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tổ
chức quốc tế như Quỹ Ellen MacArthur, UNIDO
và các tổ chức quốc tế khác.
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4

Tiêu chí đánh giá và xếp hạng

Trên cơ sở phương pháp Circulytics của Ellen
MacArthur Foundation, khung pháp lý liên quan
đến KTTH cũng như điều kiện thực tế của Việt
Nam và ngành thực phẩm, đồ uống không cồn,
nhóm nghiên cứu đã xây dựng 42 chỉ số đánh
giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi sang mô hình
KTTH theo 11 tiêu chí thuộc 2 nhóm gồm: Nhóm
1 - Các yếu tố chuẩn bị chuyển đổi và nhóm 2 Thực hiện các hoạt động chuyển đổi. Trọng số

của 2 nhóm yếu tố chuẩn bị và thực hiện hoạt
động là như nhau chiếm 50% tổng điểm. Hình
3.1 trình bày tỷ trọng của các tiêu chí.
Trong đó, 42 chỉ số đánh giá thuộc 11 tiêu chí
được đánh giá theo 4 thang điểm với điểm tối
đa là 100.
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Hình 3.1. Các tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi mô hình KTTH
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Quy trình tính điểm được
thực hiện cho mỗi doanh
nghiệp khảo sát được bắt
đầu từ từng chỉ số, từng
tiêu chí, từng nhóm tiêu
chí và tổng hợp theo công
thức sau:

50%*tổng điểm nhóm 1

Điểm sẵn sàng =

+ 50%*tổng điểm nhóm 2
100%

Trên cơ sở kết quả đạt được, hiện trạng và tiềm năng
thực hiện chuyển đổi mô hình KTTH được đánh giá
theo thang điểm 100 với 5 mức độ sẵn sàng như sau:

Bảng 3.1. Thang điểm và phân hạng mức độ sẵn sàng chuyển đổi KTTH

STT Điểm số
1

Xếp hạng

77,78-100

Mức A

77,78-88,89

Mức A-

Dẫn đầu

Ghi chú
Đã triển khai chiến lược về KTTH, có
các dự án R&D, đổi mới sáng tạo, có
các hoạt động hợp tác với nhà cung
cấp, các bên liên quan về KTTH, thực
hiện giải pháp về thu hồi, tái chế các
nguồn tài nguyên góp phần phục hồi hệ
sinh thái, giảm tác động tiêu cực đến
môi trường.
Có thể dẫn dắt và có ảnh hưởng đến
các đối tác kinh doanh.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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3

4
5

55,56-77,78

Mức B

55,56-66,67

Mức B-

33,33-55,56

Mức C

33,33-44,44

Mức C-

11,11-33,33

Mức D

11,11-22,22

Mức D-

0-11,11

Mức E

Nâng cao

Đã có chiến lược, kế hoạch thực hiện
KTTH, đầu tư ở hầu hết các hạng mục
ưu tiên và thực hiện một số hoạt động
về KTTH.

Trung bình

Đã tích hợp KTTH vào định hướng chiến
lược và thực hiện một số hoạt động về
KTTH.

Mới bắt đầu

Đã có ý niệm về KTTH và triển khai một
số hoạt động thí điểm.

Chưa bắt đầu

Chưa thực hiện hoạt động nào về KTTH
Doanh nghiệp ở cấp độ này không đáp
ứng bất cứ tiêu chí nào của KTTH.
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PHẦN BỐN

KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU

1

Mẫu phản hồi

100 doanh nghiệp chế biến thực phẩm và đồ
uống không cồn đã cung cấp thông tin phục vụ
nghiên cứu, trong đó 63 doanh nghiệp chỉ sản
xuất, chế biến sản phẩm, 17 doanh nghiệp chỉ
sản xuất, cung cấp nguyên phụ liệu và 20 doanh
nghiệp vừa cung cấp nguyên phụ liệu vừa sản
xuất và chế biến.
Các doanh nghiệp phản hồi đa dạng, phân bổ
đều cho 9 nhóm hoạt động gồm sản xuất, chế
biến (1) Thịt, cá, thủy sản, (2) Rau quả, (3) Sữa
và sản phẩm từ sữa, (4) Đồ uống không cồn,
nước uống, (5) Chè, cà phê, (6) Bánh kẹo, phở,
mỳ ăn liền, (7) Dầu, gạo, đường, muối, bột và
các doanh nghiệp (8) sản xuất bao bì, (9) sản
xuất, cung ứng nguyên liệu chế biến cho các
sản phẩm trên. Đây là các doanh nghiệp vừa và
lớn với đặc điểm phân bố sau:

•

Tỷ lệ mẫu theo mô hình hoạt động: 84%
doanh nghiệp hoạt động độc lập, 6% doanh
nghiệp có vai trò là công ty mẹ và 10%
doanh nghiệp là các chi nhánh sản xuất.

•

Tỷ lệ doanh nghiệp theo loại hình sở hữu:
khối tư nhân chiếm 80%, hai khối còn lại
là doanh nghiệp nhà nước chiếm 5% và
doanh nghiệp FDI chiếm 15%.

•

Tỷ lệ doanh nghiệp theo thị trường tiêu
thụ sản phẩm: Có đến 64% doanh nghiệp
sản xuất, chế biến, cung cấp sản phẩm cho
cả hai thị trường trong nước và xuất khẩu.
Ngoài ra, 26% doanh nghiệp chỉ phục vụ
cho thị trường trong nước, 10% doanh
nghiệp chỉ phục vụ xuất khẩu ra thị trường
nước ngoài.

2

Thực trạng triển
khai mô hình
Kinh tế tuần hoàn

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu thực trạng cho
thấy các phát hiện chính
được trình bày trong phần
tiếp theo của báo cáo này.
Cụ thể như sau:
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ĐÁNH GIÁ CHUNG
90% DOANH NGHIỆP ĐÃ VÀ ĐANG
CHUYỂN ĐỔI SANG MÔ HÌNH KTTH
Kết quả khảo sát cho thấy tín hiệu tích cực về
nhận thức của doanh nghiệp đối với KTTH.
Hiện chỉ có 10% doanh nghiệp chưa bắt đầu
chuyển đổi sang mô hình KTTH hoặc chưa có
sự chuyển đổi rõ rệt.
Trong số 90% số doanh nghiệp đã và đang
chuyển đổi sang mô hình KTTH, 82% doanh
nghiệp đang ở mức độ sơ khai và trung bình. Tỷ
lệ các doanh nghiệp có mức chuyển đổi nâng
cao đạt 8% và chưa có doanh nghiệp nào đạt
mức dẫn đầu trong hoạt động chuyển đổi. Mặc
dù vậy vẫn có 2% doanh nghiệp đang ở mức
dẫn đầu trong công tác chuẩn bị chuyển đổi
sang mô hình KTTH.
Các doanh nghiệp được khảo sát thể hiện sự

quan tâm và dành nhiều nguồn lực cho các hoạt
động chuyển đổi sang mô hình KTTH hơn so
với các công tác chuẩn bị. Cụ thể, 27% doanh
nghiệp chưa bắt đầu cho công tác chuẩn bị,
trong khi chỉ có 2% doanh nghiệp chưa có các
hoạt động liên quan đến chuyển đổi sang mô
hình KTTH. Một điểm đáng lưu ý là mặc dù công
tác chuẩn bị chưa phải là mối quan tâm hàng
đầu đối với các doanh nghiệp, tỷ lệ các doanh
nghiệp có mức chuẩn bị nâng cao và dẫn đầu
(17%) cao hơn 1,7 lần so với các doanh nghiệp
có các hoạt động chuyển đổi nâng cao (10%).
Điều này cho thấy, khi các doanh nghiệp đã có
hiểu biết và quan tâm đến việc chuyển đổi sang
mô hình KTTH thì công tác chuẩn bị luôn được
coi trọng. Tỷ lệ các doanh nghiệp chuẩn bị và
thực hiện chuyển đổi sang mô hình KTTH theo
các mức đánh giá được trình bày trong Hình
4.1.
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Hình 4.1. Tỷ lệ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình KTTH
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MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI
SANG MÔ HÌNH KTTH ĐẠT 30,86
ĐIỂM (MỚI BẮT ĐẦU)

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỀU ĐẠT
KẾT QUẢ TÍCH CỰC NHƯNG CÓ
CHÊNH LỆCH ĐÁNG KỂ

5 mức chuyển đổi được sử dụng theo thang
100 điểm để đánh giá gồm: (1) Mức A cho các
doanh nghiệp dẫn đầu (77,78 - 100 điểm), (2)
mức B cho các doanh nghiệp chuyển đổi nâng
cao (55,56-77,78 điểm), (3) mức C cho các
doanh nghiệp chuyển đổi trung bình ( 33,3355,56 điểm), (4) mức D cho các doanh nghiệp
mới bắt đầu chuyển đổi (11,11-33,33 điểm) và
(5) mức E cho các doanh nghiệp chưa có hoạt
động chuyển đổi (0- 11,11 điểm). Các mức A-,
B-, C- và D- là mức giữa của điểm đánh giá.

Nghiên cứu sử dụng 11 tiêu chí đánh giá mức
chuyển đổi mô hình KTTH bao gồm: (1) Chiến
lược và kế hoạch, (2) R&D, đổi mới sáng tạo,
(3) Con người, (4) Cơ sở dữ liệu, (5) Hợp tác,
truyền thông, (6) Sử dụng nguyên liệu, sản
phẩm, (7) Sử dụng bao bì thực phẩm, (8) Sử
dụng nước, (9) Sử dụng năng lượng, (10) Sử
dụng trang thiết bị và (11) Hoạt động góp phần
phục hồi hệ sinh thái, trong đó 5 tiêu chí đầu
thuộc về các yếu tố chuẩn bị chuyển đổi và 6
tiêu chí sau về việc thực hiện các hoạt động
chuyển đổi.

Kết quả tính toán cho thấy mức chuyển đổi
trung bình của 100 doanh nghiệp khảo sát là
30,86 điểm, thuộc mức D- (mới bắt đầu). Trong
hai nhóm tiêu chí đánh giá, mức điểm phản ánh
hoạt động chuyển đổi là 31,72 điểm, cao hơn so
với điểm trung bình phản ánh yếu tố chuẩn bị
chuyển đổi (29,99 điểm) và đều ở mức D- (mới
bắt đầu).

Tất cả 11 tiêu chí đánh giá đều đạt kết quả khả
quan từ mức D- (mới bắt đầu) trong đó có 5/11
tiêu chí đạt mức trung bình (Mức C). Kết quả
đánh giá giữa các tiêu chí có chênh lệch cao,
đặc biệt là 5 tiêu chí thuộc nhóm chuẩn bị (41,76
điểm so với 14,43 điểm). Điểm đánh giá theo
các tiêu chí được thể hiện trong Hình 4.2.
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Hình 4.2. Điểm trung bình theo tiêu chí đánh giá
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Điểm trung bình của nhóm tiêu chí hoạt động là
31,72 điểm (mức D). Sử dụng bao bì là một trong
những hoạt động chuyển đổi KTTH có liên quan
nhiều nhất đến các chính sách EPR sắp tới. Tất
cả các doanh nghiệp khảo sát đều sử dụng bao
bì thực phẩm. Chuyển đổi trong việc sử dụng
bao bì đạt 31,30 điểm, xếp thứ 6/11 tiêu chí,
đạt mức ban đầu (D). Kết quả khảo sát cho thấy
ngoài các yếu tổ về thẩm mỹ và an toàn thực
phẩm, 93% doanh nghiệp đã có quan tâm đến
một trong các thông số như thành phần, tỷ lệ
nguyên liệu tái chế của bao bì hay các đặc tính
liên quan đến kinh tế chia sẻ như khối lượng
nhẹ, thuận tiện cho vận chuyển, dễ chồng xếp,
trong đó yếu tố về bao bì dễ chồng xếp được
quan tâm nhiều nhất (66% doanh nghiệp khảo
sát). Chỉ có 19% doanh nghiệp khảo sát cho
biết đang có các hoạt động chuẩn bị cho việc
thực hiện EPR đối với bao bì, trong khi đó 81%
chưa có sự chuẩn bị hoặc cho biết không thuộc
đối tượng quy định thực hiện.
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Điểm trung bình của nhóm tiêu chí đánh giá các
yếu tố chuẩn bị là 29, 99 điểm (mức D). Trong
số các tiêu chí đánh giá, yếu tố chuẩn bị về hợp
tác, truyền thông với các bên liên quan có mức
điểm mức thấp nhất (14,43 điểm, mức D-). Mức
điểm đánh giá thấp phản ánh sự chưa sẵn sàng
chia sẻ và hợp tác trong việc chuyển đổi sang
mô hình KTTH của các doanh nghiệp. Hơn 60%
doanh nghiệp chưa có sự hợp tác với các nhà
cung ứng, khách hàng và nhà tài trợ, đầu tư
trong việc chuyển đổi sang mô hình KTTH. Hợp
tác, truyền thông về chuyển đổi mô hình chủ yếu
vẫn đang trong quá trình xây dựng và bàn bạc,
nội dung hợp tác chỉ tập trung vào tham dự các
hội thảo, cung cấp thông tin thay vì chia sẻ kinh
nghiệm và xây dựng chính sách. Đơn cử, các
quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản
xuất (EPR) sẽ là cơ hội và thách thức đổi với
việc chuyển đổi mô hình cho toàn chuỗi giá trị.
Tuy nhiên tỷ lệ doanh nghiệp tham gia chia sẻ
kinh nghiệm và xây dựng chính sách EPR còn
hạn chế. Chỉ có khoảng 7% doanh nghiệp cho
biết có tham gia hoạt động về nội dung này.

Đối với sử dụng năng lượng, mặc dù các doanh
nghiệp đã có các hoạt động tiết kiệm năng
lượng tuy nhiên mức độ đạt được còn khiêm
tốn, đạt 17,73 điểm (mức D-). Việc sử dụng
năng lượng tái tạo và tỷ trọng năng lượng tái
tạo trong tổng nhu cầu về điện năng còn hạn
chế. Hiện chỉ có 36% doanh nghiệp có các
công trình năng lượng tái tạo, với 7% doanh
nghiệp đã đáp ứng trên 30% nhu cầu tiêu dùng.
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CÁC NHÓM SẢN PHẨM ĐỀU ĐẠT
KẾT QUẢ TÍCH CỰC VÀ KHÔNG CÓ
SỰ CHÊNH LỆCH ĐÁNG KỂ TRỪ
NHÓM ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN
Nghiên cứu thực hiện với 9 tiểu nhóm ngành
sản phẩm gồm: (1) chế biến và bảo quản thịt,
cá, thuỷ sản, (2) chế biến và bảo quản rau quả,
(3) chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, (4)
sản xuất đồ uống không cồn, (5) chế biến chè,
cà phê, (6) chế biến bánh kẹo, đồ ăn liền, (7)
chế biến dầu, gạo, đường, muối, bột, (8) nuôi
trồng, cung cấp nguyên liệu, và (9) sản xuất bao
bì thực phẩm. Hai nhóm 8 và 9 là các doanh
nghiệp cung cấp nguyên liệu, bao bì cho các
doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm và
đồ uống không cồn thuộc nhóm 1 đến nhóm 7.
Điểm trung bình của các doanh nghiệp khảo sát
nêu trên đều đạt từ mức D (mức mới bắt đầu)
trở lên với số điểm trung bình là 30,86. Mặc dù
nhóm sản phẩm sữa và sản phẩm từ sữa đạt
điểm trung bình là 34,65 điểm (mức C-), kết quả
đánh giá giữa các nhóm ngành sản phẩm cho
thấy mức độ chuyển đổi sang mô hình KTTH là
tương đối đồng đều và không có sự chênh lệch

đáng kể, ngoại trừ nhóm doanh nghiệp đồ uống
không cồn đạt 43,13 điểm (mức C-).
Hình 4.3 trình bày kết quả đánh giá mức độ
chuyển đổi KTTH theo lĩnh vực kinh doanh
của các đơn vị khảo sát. Theo đó, mặc dù có
sự chuyển đổi tích cực tại 9 nhóm ngành sản
phẩm, kết quả khảo sát cho thấy hiện vẫn 4
nhóm ngành chưa chuyển đổi trong lĩnh vực
hợp tác truyền thông và sử dụng năng lượng.
Cụ thể:
•

Doanh nghiệp chế biến thịt, cá, thuỷ sản:
Chưa có sự chuẩn bị cho hoạt động hợp
tác, truyền thông (9,38 điểm)

•

Doanh nghiệp chế biến rau quả: Chưa có
sự chuẩn bị cho hoạt động hợp tác, truyền
thông (8,13 điểm)

•

Doanh nghiệp chế biến chè, cà phê: Chưa
có sự chuẩn bị cho hoạt động hợp tác
truyền thông (9,48 điểm)

•

Doanh nghiệp sản xuất bao bì thực phẩm:
Chưa có hoạt động chuyển đổi trong sử
dụng năng lượng (8,78 điểm)

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Hình 4.3. Điểm trung bình theo lĩnh vực kinh doanh
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ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC
CHUẨN BỊ CHUYỂN ĐỔI KTTH
Các yếu tố chuẩn bị chuyển đổi được đánh giá
theo 5 tiêu chí: (1) Chiến lược và kế hoạch, (2)
R&D và đổi mới sáng tạo; (3) Con người; (4) Cơ
sở dữ liệu và (5) Hợp tác, truyền thông. Điểm
trung bình của 5 tiêu chí là 29,99 điểm (mức D,
mới bắt đầu).
Tất cả 5 tiêu chí đánh giá đều đạt kết quả khả
quan từ mức D- (mới bắt đầu) trong đó có 3/5
tiêu chí đạt mức trung bình (Mức C-) và có điểm
số cao nhất là cơ sở dữ liệu (41,76 điểm), chiến
lược và kế hoạch (35,34 điểm) và R&D và đổi
mới sáng tạo (33,89 điểm). Trong số các tiêu chí

còn lại, công tác hợp tác truyền thông với các
bên liên quan đang đạt điểm đánh giá thấp nhất
và đạt mức bắt đầu yếu (14,43 điểm, mức D-).
Nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt
đáng kể giữa nhóm các doanh nghệp sản xuất,
chế biến thực phẩm và đồ uống không cồn với
các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nguyên
liệu, bao bì thực phẩm. Điểm đánh giá về công
tác chuẩn bị chuyển đổi KTTH được tổng hợp
trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1. Điểm trung bình công tác chuẩn bị theo lĩnh vực kinh doanh

Chỉ số đánh giá

DN sản xuất,
chế biến sản
phẩm

DN sản xuất
nguyên vật
liệu, bao bì

1

Chiến lược và kế hoạch

35,34

36,32

33,82

2

R&D, đổi mới sáng tạo

33,89

35,57

30,73

3

Con người

23,09

25,18

16,35

4

Cơ sở dữ liệu

41,76

43,42

38,35

5

Hợp tác, truyền thông

14,43

14,53

12,74

6

Các yếu tổ chuẩn bị
chuyển đổi

29,99

31,21

27,04
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STT

Tất cả các
doanh nghiệp

Ghi chú: Mức D (mới bắt đầu); Mức C (trung bình)

NHÓM HÀNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN

33

là chiến lược ưu tiên và là giá trị cốt lõi
trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Có
đến 42% doanh nghiệp cho rằng KTTH
có liên quan đến hoạt động sản xuất.
Khoảng 28% chưa xem xét đề cập KTTH
vào trong hoạt động sản xuất ở thời điểm
hiện tại.

Tiêu chí #1

CHIẾN LƯỢC
VÀ KẾ HOẠCH

Tiêu chí này đo lường định hướng hoạt động
và phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh
chuyển đổi mô hình KTTH thông qua nhận
thức của doanh nghiệp về các thách thức và
cơ hội của KTTH cũng như cách thức doanh
nghiệp lồng ghép nội dung KTTH trong chiến
lược kinh doanh, kế hoạch triển khai thực
hiện, thiết lập mục tiêu và phạm vi thực hiện.
Tiêu chí chiến lược và kế hoạch đạt 35,34
điểm (C-), xếp thứ 4/11 tiêu chí. Kết quả
khảo sát cho thấy các doanh nghiệp đang có
những định hướng chuẩn bị và kế hoạch triển
khai có chọn lọc, cần tiếp tục thực hiện ở quy
mô hệ thống và toàn diện.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả nghiên cứu đưa ra các phát hiện sau
đây:
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•

Chuyển đổi sang mô hình KTTH chưa
được doanh nghiệp xem xét đánh giá
thấu đáo. Chỉ có khoảng 9% doanh
nghiệp tiến hành xem xét đầy đủ các khía
cạnh của KTTH đối với lĩnh vực sản xuất.
33% doanh nghiệp chưa tiến hành xem
xét đánh giá bất kỳ khía cạnh nào của
KTTH.

•

Vai trò của KTTH đã bước đầu được các
doanh nghiệp chú ý và coi trọng trong quá
trình xây dựng chiến lược. 30% số doanh
nghiệp tham gia khảo sát đánh giá KTTH

•

Việc triển khai thực hiện chuyển đổi KTTH
đang diễn ra tương đối chậm. Chỉ có
10% doanh nghiệp được khảo sát đang
thực hiện chuyển đổi KTTH ở các mức độ
khác nhau. 39% doanh nghiệp chưa có
kế hoạch cụ thể về triển khai thực hiện.
Số còn lại thì đang dừng lại ở khâu chuẩn
bị như đang xây dựng kế hoạch thực hiện
hoặc phân công thực hiện.

•

Rất ít doanh nghiệp xác định mục tiêu khi
chuyển đổi mô hình KTTH. Chỉ có khoảng
10% doanh nghiệp khảo sát xác định
được mục tiêu về KTTH và có hệ thống
đo lường và đánh giá. 34% doanh nghiệp
chưa xác định mục tiêu khi chuyển đổi
sang mô hình KTTH.

•

Việc xác định phạm vi thực hiện chuyển
đổi mô hình KTTH đã bắt đầu được chú
ý. 66% doanh nghiệp đã xác định được
phạm vi thực hiện KTTH ở các mức độ
khác nhau. 34% có kế hoạch thực hiện
KTTH ở mọi bộ phận liên quan đến sản
xuất. 28% doanh nghiệp bước đầu xác
định phạm vi thực hiện ở khâu vận hành
sản xuất. Marketing, bán hàng và mua
sắm, chuỗi cung ứng là những khâu ít
được doanh nghiệp lựa chọn để thực
hiện.
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Hình 4.4. Chiến lược và kế hoạch thực hiện KTTH

(b) Vai trò của KTTH trong chiến lược
kinh doanh

(c) Kế hoạch triển khai KTTH

(d) Mục tiêu KTTH

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

(a) Đánh giá về thách thức và cơ hội
của KTTH

(e) Phạm vi triển khai KTTH
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dụng rộng rãi các dự án R&D, tỷ lệ lớn
các doanh nghiệp chưa có các dự án
R&D (45%) cho thấy KTTH là một cách
tiếp cận tương đối mới mẻ đối với doanh
nghiệp. Thêm vào đó, trình độ công nghệ
của phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam
còn hạn chế, không đồng bộ làm chậm
quá trình đổi mới. Bên cạnh các rào cản
về nhận thức và công nghệ, nguồn kinh
phí thực hiện các dự án R&D hết sức hạn
chế.

Tiêu chí #2

R&D, ĐỔI MỚI
SÁNG TẠO
•

Trong số những doanh nghiệp có hoạt
động nghiên cứu R&D thì đa số kinh
phí triển khai đều từ ngân sách doanh
nghiệp. Chỉ có 4% doanh nghiệp được
tài trợ kinh phí 100% để triển khai hoạt
động R&D. Nguyên nhân ít doanh nghiệp
nhận được tài trợ có thể một phần do
sự yếu kém trong hoạt động hợp tác và
truyền thông. Doanh nghiệp có ít thông tin
về các chương trình, dự án tài trợ thực
hiện nghiên cứu R&D trong khi kinh phí
thực hiện hoạt động R&D thường cao
khiến cho không có nhiều doanh nghiệp
mặn mà với hoạt động này.

•

Các lĩnh vực chủ yếu áp dụng R&D là
nguyên liệu (34% doanh nghiệp khảo
sát), năng lượng (24%) và vật liệu bao bì
(21%). Đây là các lĩnh vực có tỷ trọng chi
phí lớn trong giá thành sản phẩm và có
nhiều tiềm năng áp dụng KTTH.

Tiêu chí này đo lường quy mô, đối tượng,
phạm vi cũng như nguồn lực trong việc xác
định và triển khai các giải pháp KTTH phù hợp
với điều kiện kinh doanh cụ thể của doanh
nghiệp.
Trong lĩnh vực R&D và đổi mới sáng tạo, các
doanh nghiệp được khảo sát đã có sự chuyển
đổi tương đối tích cực với mức điểm 33,89
(C-), xếp thứ 5/11 tiêu chí đánh giá. Kết quả
khảo sát cho thấy đã có sự chuẩn bị khả quan
về R&D và đổi mới sáng tạo nói chung và về
KTTH nói riêng, đặc biệt là trong lĩnh vực vật
liệu bao bì. Tuy nhiên tỷ lệ doanh nghiệp thực
hiện R&D và đổi mới sáng tạo cũng như các
tài trợ tài chính cần được phủ rộng hơn.
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Kết quả nghiên cứu đưa ra các phát hiện sau
đây:
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•

Việc triển khai R&D và đổi mới sáng tạo
đã huy động được sự tham gia của cấp
lãnh đạo tại 58% doanh nghiệp tham gia
khảo sát. Chỉ có 11% doanh nghiệp thực
hiện R&D bởi các cá nhân.

•

Có tới 45% doanh nghiệp vừa và lớn
chưa thực hiện R&D và đổi mới sáng
tạo để triển khai chuyển đổi KTTH. Mặc
dù có tới 25% doanh nghiệp đang xây
dựng các dự án R&D, 20% doanh nghiệp
đang áp dụng thử nghiệm và 10% đã áp
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Hình 4.5. R&D và đổi mới sáng tạo thực hiện KTTH

(a) Cấp thực hiện dự án R&D và đổi
mới sáng tạo

(b) Dự án R&D và đối mới sáng tạo
KTTH

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

(c) Nguồn kinh phí thực hiện
R&D cho KTTH

(d) Lĩnh vực thực hiện dự án R&D, đổi mới sáng tạo
NHÓM HÀNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN
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•

Tỷ lệ doanh nghiệp có tập huấn, truyền
thông nội bộ về KTTH thấp, đang xây
dựng hoặc tổ chức kết hợp với các nội
dung khác. 50% doanh nghiệp khảo sát
không có hoạt động tập huấn, truyền
thông nội bộ liên quan đến KTTH. Chỉ có
4% doanh nghiệp có tập huấn riêng về
KTTH. Mặc dù vậy, mối quan tâm về năng
lực triển khai KTTH đang được chú trọng
hơn với tỷ lệ 23% doanh nghiệp cho biết
đang xây dựng kế hoạch nâng cao năng
lực nội bộ về KTTH.

•

Tỷ lệ doanh nghiệp cử nhân viên tham
dự tập huấn, hội thảo về KTTH thấp. Có
62% doanh nghiệp chưa cử cán bộ dự
hội thảo, tập huấn về KTTH, 15% doanh
nghiệp có kế hoạch cử cán bộ học tập
về KTTH trong tương lai. Điều này có thể
bắt nguồn từ việc doanh nghiệp chưa
có thông tin hoặc có ít hội thảo chuyên
ngành về KTTH.

Tiêu chí #3

CON NGƯỜI

Tiêu chí này đánh giá mức độ tổ chức nhân
sự, nâng cao năng lực và kiến thức về KTTH
tại doanh nghiệp.
Yếu tố về con người đạt điểm số 23,09 (mức
mới bắt đầu, D), xếp thứ 9/12 tiêu chí đánh
giá. Điều này cho thấy việc chuẩn bị nhân
sự thực hiện chuyển đổi KTTH mới ở mức
sơ khai và chưa được chú trọng nhiều, cần
được tăng cường mạnh mẽ hơn.
Kết quả nghiên cứu đưa ra các phát hiện sau
đây:
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Tỷ lệ nhân sự chuyên trách KTTH thấp.
Chỉ có 9% doanh nghiệp khảo sát có
phân công cá nhân hoặc bộ phận chuyên
trách về KTTH. Các hoạt động về KTTH,
nếu có, được thực hiện kiêm nhiệm. Tỷ lệ
nhân sự chuyên trách phù hợp với tỷ lệ
các doanh nghiệp đặt mục tiêu và có thể
đo lường, đánh giá được. Kết quả nghiên
cứu cũng cho thấy tín hiệu lạc quan trong
công tác nhân sự, cụ thể là có tới 6%
doanh nghiêp khảo sát cho biết có bộ
phận phụ trách về KTTH thay vì 1 cá nhân
chuyên trách.
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Hình 4.6. Chuẩn bị nhân sự thực hiện KTTH

(b) Nâng cao năng lực KTTH nội bộ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

(a) Phân công nhân sự triển khai
KTTH

(c) Nâng cao năng lực về KTTH
từ các bên liên quan

NHÓM HÀNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN
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6% quy định về tỷ lệ nguyên vật liệu tái
tạo. Việc quy định về tỷ lệ sử dụng vật liệu
tái tạo, tái chế hoặc thông tin được nhà
cung ứng cung cấp sẽ giúp đưa ra được
các giải pháp kỹ thuật để xử lý sản phẩm
sau khi kết thúc vòng đời sản phẩm. Đây
là tín hiệu đáng khích lệ bởi phần nào đã
thể hiện được trách nhiệm của nhà sản
xuất đối với sản phẩm và chuỗi cung ứng
của mình. Việc quy định tỷ lệ năng lượng
tái tạo là động lực khuyến khích chuỗi
cung ứng tham gia mô hình KTTH được
toàn diện. Đã có 7% doanh nghiệp tham
gia khảo sát có các quy định này.

Tiêu chí #4

CƠ SỞ DỮ
LIỆU

•

Tỷ lệ doanh nghiệp bắt đầu quan tâm đến
dữ liệu để thực hiện R&D cao. Tỷ lệ doanh
nghiệp đang quan tâm tìm hiểu, yêu cầu
cung cấp thông tin về thành phần nguyên
liệu là 74%, về tỷ lệ nguyên vật liệu tái
tạo, tái chế là 69% và về tỷ lệ năng lượng
tái tạo sử dụng là 82%.

•

Để sử dụng thêm nguyên liệu tái sinh,
tái chế trong bao bì so với hiện tại cần
thời gian nghiên cứu và ra quyết định.
Hiện tại 50% doanh nghiệp cho biết có
thể ra quyết định về thành phần tái chế
trong bao bì thực phẩm và đồ uống không
cồn. Nghiên cứu cho thấy 28% doanh
nghiệp khảo sát có thể quyết định về việc
sử dụng thành phần tái chế trong bao bì
trong vòng một năm, 17% doanh nghiệp
cần từ 1-3 năm và 5% doanh nghiệp cần
trên 3 năm.

•

Việc bổ sung thành phần tái sinh, tái chế
trong nguyên vật liệu là khả thi về kỹ thuật.
69% doanh nghiệp khảo sát cho biết cần
có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu tăng
thành phần tái sinh, tái chế trong nguyên
vật liệu để sản xuất, chế biến. Trong số đó
9% doanh nghiệp khảo sát cho biết cần
phải thay đổi toàn bộ công nghệ, 33%
cần thay đổi một phần công nghệ và 27%
cần thay đổi một phần thiết bị.

Tiêu chí này đánh giá loại và mức độ thu thập
dữ liệu đầu vào từ các nhà cung ứng và năng
lực ra quyết định và chuyển đổi mô hình KTTH
của doanh nghiệp.
Cơ sở dữ liệu là lĩnh vực đạt mức điểm cao
nhất 41,76 điểm (mức trung bình, C-) trong 11
tiêu chí đánh giá. Nghiên cứu cho thấy việc
tăng tỷ lệ thành phần tái chế trong nguyên vật
liệu và bao bì của sản phẩm thực phẩm và đồ
uống không cồn là khả thi về kỹ thuật. Bên
cạnh đó, mặc dù cơ sở dữ liệu được đánh giá
ở mức cao nhất nhưng loại dữ liệu thu thập
chủ yếu là các dữ liệu truyền thống về thành
phần nguyên liệu. Tỷ lệ doanh nghiệp thực sự
thu thập thông tin để quản lý nhà cung ứng và
ra quyết định còn ở mức hạn chế.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả nghiên cứu đưa ra các phát hiện sau
đây:
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•

Doanh nghiệp quan tâm nhất là thành
phần nguyên liệu. 90% doanh nghiệp
quan tâm đến thành phần nguyên liệu
ở các mức độ khác nhau, 75% doanh
nghiệp quan tâm đến tỷ lệ nguyên vật liệu
tái tạo, tái chế và 69% doanh nghiệp quan
tâm đến tỷ lệ năng lượng tái tạo được sử
dụng của các nhà cung ứng.

•

Doanh nghiệp đã chủ động quy định về
thành phần và tỷ lệ nguyên vật liệu tái
chế. 16% doanh nghiệp đã đưa ra quy
định cụ thể về thành phần nguyên liệu;

BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng, tiềm năng thực hiện kinh tế tuần hoàn ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam

Hình 4.7. Thu thập, quản lý dữ liệu

(a) Dữ liệu về thành phần
nguyên vật liệu

(b) Dữ liệu về tỷ lệ nguyên vật liệu tái
tạo, tái chế

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

(c) Dữ liệu về tỷ lệ năng lượng
tái tạo sử dụng

(d) Thời gian cần thiết để quyết định
sử dụng bao bì có thành phần tái
chế
NHÓM HÀNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN

(e) Thay đổi cần thiết để sử dụng
thêm nguyên liệu tái sinh/tái chế
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Tiêu chí #5

các nhà hoạch định chính sách để nắm
bắt thông tin và góp ý phù hợp điều kiện
thực tế.
•

Tỷ lệ doanh nghiệp có kinh nghiệm hợp
tác, truyền thông về KTTH còn thấp. 13%
doanh nghiệp tham gia khảo sát có kinh
nghiệm hợp tác với một vài hoặc toàn bộ
các nhà cung ứng nguyên vật liệu, 14%
có kinh nghiệp triển khai thử nghiệm hoặc
nhân rộng mô hình KTTH với khách hàng.
Hợp tác với nhà đầu tư, tài trợ, các nhà
hoạch định chính sách chủ yếu ở các hoạt
động hội thảo, tập huấn, cung cấp thông
tin và chia sẻ kinh nghiệm. Chỉ có 4%
doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết
có đồng thực hiện với các nhà đầu tư,
tài trợ. Các quy định về trách nhiệm mở
rộng của nhà sản xuất (EPR) sẽ là cơ hội
và thách thức đổi với việc chuyển đổi mô
hình cho toàn chuỗi giá trị. Tuy nhiên chỉ
có 7% doanh nghiệp cho biết có thông tin
và từng tham vấn về nội dung này.

•

E dè trong việc chia sẻ thông tin. Không
chỉ hạn chế về hợp tác, truyền thông
với các bên liên quan trong chuỗi giá trị,
khảo sát cũng cho thấy nội dung chia sẻ
thông tin và cách thức tương tác của các
doanh nghiệp cũng hạn chế. 83% doanh
nghiệp chưa tham gia mạng lưới nào liên
quan đến phát triển bền vững hay KTTH.
Điều này sẽ ảnh hưởng đến nhận thức
của doanh nghiệp, chất lượng phản hồi
của các bên liên quan cũng như tiến độ
chuyển đổi mô hình KTTH của toàn ngành.
Hiện chỉ có 19% doanh nghiệp khảo sát
cho biết đã có sự chuẩn bị cho việc thực
hiện EPR, 23% doanh nghiệp chưa có sự
chuẩn bị và 58% doanh nghiệp cho biết
không thuộc đối tượng quy định về EPR.

HỢP TÁC,
TRUYỀN THÔNG

Tiêu chí này đánh giá sự chuẩn bị của doanh
nghiệp trong việc tiếp nhận, chia sẻ thông tin
và hợp tác với các bên liên quan, bao gồm
nhà cung ứng, khách hàng, các nhà đầu tư và
hoạch định chính sách, trong việc chuyển đổi
mô hình KTTH. Trong số các tiêu chí đánh giá,
hợp tác, truyền thông với các bên liên quan
có mức điểm mức thấp nhất (14,43 điểm, đạt
mức D-). Mức điểm đánh giá thấp cho tiêu chí
hợp tác, truyền thông với các bên liên quan
phản ánh sự chưa sẵn sàng chia sẻ và hợp
tác trong việc chuyển đổi sang mô hình KTTH
của các doanh nghiệp, sự kết nối, tương tác
giữa doanh nghiệp với các bên liên quan còn
yếu và cần có những giải pháp phù hợp nhằm
thúc đẩy và đưa mối quan hệ này phát triển
theo chiều sâu.
Kết quả nghiên cứu đưa ra các phát hiện sau
đây:

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

•
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Tỷ lệ doanh nghiệp hợp tác, truyền thông
với các bên liên quan về KTTH thấp. 65%
doanh nghiệp khảo sát chưa hợp tác với
các nhà cung ứng để kiểm soát và điều
chỉnh thành phần nguyên vật liệu, 63%
chưa hợp tác với khách hàng để triển
khai thu hồi bao bì, sản phẩm lỗi, 73%
chưa hợp tác với các nhà tài trợ, nhà đầu
tư để tăng cường huy động nguồn vốn
và 59% doanh nghiệp chưa hợp tác với

BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng, tiềm năng thực hiện kinh tế tuần hoàn ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam

Hình 4.8. Hợp tác, truyền thông với các bên liên quan về KTTH

(a) Hợp tác, truyền thông với nhà
cung ứng

(d) Hợp tác, truyền thông với
các nhà hoạch định chính sách

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

(c) Hợp tác, truyền thông với
các nhà đầu tư, tài trợ

(b) Hợp tác, truyền thông với khách
hàng

(e) Hình thức trao đổi, hợp tác với các nhà hoạch định chính sách
NHÓM HÀNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN

43

ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG
CHUYỂN ĐỔI SANG MÔ HÌNH KTTH

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Các hoạt động chuyển đổi mô hình KTTH được
đánh giá theo 6 tiêu chí: (1) Sử dụng nguyên
liệu, sản phẩm, chất thải; (2) Sử dụng bao bì
sản phẩm; (3) Sử dụng nước; (4) Sử dụng năng
lượng; (5) Sử dụng cơ sở hạ tầng; (6) Hoạt động
phục hồi hệ sinh thái.
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Tất cả 6 tiêu chí đánh giá đều đạt kết quả khả
quan từ mức D- (mới bắt đầu) trong đó có 2/6
tiêu chí đạt mức trung bình (Mức C-) có điểm
số cao nhất là Sử dụng nguyên liệu, sản phẩm,
chất thải (38,81 điểm) và Sử dụng trang thiết bị
(37,61 điểm). Mặc dù các chỉ số còn lại đang ở
mức D (mới bắt đầu), sử dụng năng lượng hiện
đang ở mức thấp nhất (17,73 điểm, mức D-).

Nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt
đáng kể giữa nhóm các doanh nghệp sản xuất,
chế biến thực phẩm và đồ uống không cồn với
các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nguyên
liệu, bao bì thực phẩm. Điểm đánh giá về công
tác chuẩn bị chuyển đổi KTTH được tổng hợp
trong Bảng 4-2.

BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng, tiềm năng thực hiện kinh tế tuần hoàn ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam

Bảng 4.2. Điểm trung bình công tác chuẩn bị theo lĩnh vực kinh doanh

Tất cả các
doanh nghiệp

DN sản xuất,
chế biến sản
phẩm

DN sản xuất
nguyên vật
liệu, bao bì

STT

Chỉ số đánh giá

1

Sử dụng nguyên liệu,
sản phẩm, chất thải (trừ
bao bì)

38,81

38,06

41,74

2

Sử dụng bao bì thực
phẩm

31,30

31,05

31,84

3

Sử dụng nước

25,25

26,51

19,59

4

Sử dụng năng lượng

17,73

19,41

13,83

5

Sử dụng trang thiết bị

37,53

37,61

31,85

6

Hoạt động góp phần
phục hồi hệ sinh thái

28,03

28,49

23,69

7

Hoạt động thực hiện
chuyển đổi

31,72

31,81

30,56

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Ghi chú: Mức D (mới bắt đầu); Mức C (trung bình)
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Tiêu chí #1

SỬ DỤNG
NGUYÊN LIỆU,
SẢN PHẨM, CHẤT
THẢI (TRỪ BAO
BÌ)

phẩm cùng với nguyên liệu nguyên sinh.
Tỷ lệ sử dụng hiện tại được quan sát tại
28% doanh nghiệp khảo sát, minh chứng
rõ ràng cho việc nhìn nhận giá trị của phế
liệu, chất thải với tư cách là đầu vào cho
quá trình sản xuất. Tỷ lệ này được quan
sát tương đương với cả hai nhóm sản
xuất sản phẩm và cung cấp nguyên liệu,
bao bì để sản xuất sản phẩm.
•

Tỷ lệ doanh nghiệp tuần hoàn, tận dụng
phế liệu, chất thải là phù hợp với đặc
trưng sử dụng nguyên liệu nêu trên. Đặc
trưng của nguyên liệu sử dụng là có thể
tuần hoàn về quá trình chế biến, sản xuất.
72% doanh nghiệp khảo sát cho biết
nguyên liệu sử dụng có thể tái chế được,
7% cho biết có thể tái chế một phần và
21% cho biết nguyên liệu sử dụng không
thể tái chế thêm. So với nguyên liệu sử
dụng, 70% doanh nghiệp tận dụng phế
liệu và chất thải, 4% tận dụng và thải
bỏ một phần. Kết quả nghiên cứu cũng
cho thấy cách thức xử lý của các doanh
nghiệp rất khác nhau. 41% doanh nghiệp
tận dụng làm nguyên liệu sản xuất các
sản phẩm phụ, 11% doanh nghiệp tận
dụng để tạo năng lượng và 36% doanh
nghiệp tái sử dụng.

•

Công tác thống kê tỷ lệ nguyên phế liệu
được thu hồi còn hạn chế. 61% doanh
nghiệp tham gia khảo sát không thực
hiện việc định lượng tỷ lệ nguyên phế
liệu được thu hồi. Chỉ có 17% số doanh
nghiệp đạt tỷ lệ thu hồi trên 50%, 22%
còn lại đạt tỷ lệ thu hồi dưới 50%. Tỷ lệ
nguyên phế liệu, phế phẩm, chất thải chỉ
được đánh giá trong phạm vi sản xuất,
chế biến.

Nguyên liệu là một trong những đầu vào có
chi phí quan trọng nhất của ngành chế biến
thực phẩm và đồ uống không cồn. Tiêu chí
này đánh giá nguồn gốc nguyên liệu sử dụng
và cách thức xử lý và tỷ lệ nguyên liệu, sản
phẩm, chất thải mà doanh nghiệp đang thu
hồi và tái chế, tái sử dụng.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Với đặc thù gia công, chế biến theo yêu cầu,
89% doanh nghiệp có thể chủ động quyết
định cách thức sử dụng nguyên liệu, sản
phẩm, chất thải của quá trình chế biến, tiêu
chí sử dụng nguyên liệu, sản phẩm, chất thải
đạt mức điểm 38,81 (Mức trung bình, C-) xếp
thứ 2/11 tiêu chí đánh giá. Kết quả nghiên cứu
cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp tận dụng nguồn
phế phẩm và chất thải theo đặc trưng nguyên
liệu đầu vào là phù hợp, cần tiếp tục mở rộng
các hoạt động làm chủ nguyên liệu, xác định
và theo dõi tỷ lệ phế liệu, chất thải thu hồi và
tái chế trong và sau quá trình chế biến.
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Kết quả nghiên cứu đưa ra các phát hiện sau
đây:
•

Doanh nghiệp đã tận dụng nguồn nguyên
liệu tái chế. Kết quả khảo sát cho thấy
mặc dù có tới 72% doanh nghiệp sử dụng
nguyên liệu nguyên sinh, là đặc trưng của
ngành thực phẩm và đồ uống không cồn,
các doanh nghiệp đã sử dụng nguyên liệu
thu hồi, tái chế để sản xuất, chế biến sản

BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng, tiềm năng thực hiện kinh tế tuần hoàn ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam

NHÓM HÀNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN
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(b) Tỷ lệ
doanh nghiệp
theo phương
pháp xử lý
phế liệu, chất
thải

(a) Tỷ lệ
doanh nghiệp
theo đặc
trưng nguyên
liệu sử dụng

Hình 4.9. Sử dụng nguyên liệu và xử lý phế liệu, chất thải
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và an toàn thực phẩm. Về nhận thức, kết
quả khảo sát cho thấy ngoài các yếu tổ
về thẩm mỹ và an toàn thực phẩm, 93%
doanh nghiệp có quan tâm đến các thông
số như thành phần, tỷ lệ nguyên liệu tái
chế của bao bì hay các đặc tính liên quan
đến kinh tế chia sẻ như khối lượng nhẹ,
thuận tiện cho vận chuyển, dễ chồng xếp,
trong đó yếu tố về bao bì dễ chồng xếp
được quan tâm nhiều nhất (66% doanh
nghiệp khảo sát).

Tiêu chí #2

SỬ DỤNG BAO BÌ
SẢN PHẨM
•

Thông tin về tỷ lệ nguyên liệu tái chế trong
bao bì chưa được quan tâm. Mặc dù có
tới 24% doanh nghiệp có bày tỏ sự quan
tâm về tỷ lệ nguyên liệu tái chế trong bao
bì, nhưng chỉ có 10% doanh nghiệp có
được thông tin này. Việc nâng cao tỷ lệ
thành phần tái chế đã được đưa vào
chiến lược phát triển của một số doanh
nghiệp theo chiến lược toàn cầu.

•

Các bao bì sau khi sử dụng cần được
thu hồi. 68% doanh nghiệp chưa thu hồi
bao bì. Trong số 32% doanh nghiệp có
tiến hành thu hồi bao bì, chỉ có 5% doanh
nghiệp đạt tỷ lệ thu hồi trên 50%, 15%
đạt tỷ lệ thu hồi từ 10-50%, và 12% - đạt
tỷ lệ thu hồi thấp hơn 10%. Bao bì sau
khi thu hồi sẽ được tái sử dụng (48%), tái
chế (14%) và thậm chí tạo sản phẩm mới
(11%). Hoạt động này chủ yếu được thực
hiện ở các công đoạn sản xuất, chế biến
và hiện đang được nghiên cứu, mở rộng
cho toàn chuỗi giá trị. Một trong những
trở ngại của việc thiết lập hệ thống thu
hồi bao bì sau khi sử dụng ở quy mô công
nghiệp là chi phí thu gom và các vấn đề
xã hội liên quan tới việc làm của nhóm ve
chai. Chỉ có 19% doanh nghiệp khảo sát
cho biết đang có các hoạt động chuẩn bị
cho việc thực hiện EPR đối với bao bì,
trong khi đó 81% chưa có sự chuẩn bị
hoặc cho biết không thuộc đối tượng quy
định thực hiện.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tất cả các đơn vị tham gia khảo sát đều sử
dụng bao bì sản phẩm. Tiêu chí này đánh giá
đặc trưng nguyên liệu sản xuất bao bì, mối
quan tâm của doanh nghiệp khi lựa chọn và
xử lý bao bì sau khi sử dụng.
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Mặc dù chỉ có 69% doanh nghiệp khảo sát có
thể quyết định về việc sử dụng bao bì do yêu
cầu về gia công, tiêu chí sử dụng bao bì được
đánh giá có sự chuyển đổi tích cực, đạt 31,30
điểm (Mức mới bắt đầu, D), xếp thứ 6/11 tiêu
chí đánh giá. Kết quả nghiên cứu cho thấy có
một tỷ lệ doanh nghiệp thải bỏ bao bì có thể
tái chế, cụ thể 18% doanh nghiệp cho biết
nguyên liệu làm bao bì không thể tái chế trong
khi đó có tới 35% doanh nghiệp thải bỏ mà
không thực hiện biện pháp nào. Biện pháp
tận dụng bao bì được phổ biến là tái sử dụng.
Tỷ lệ doanh nghiệp tái chế hoặc tạo sản phẩm
mới từ bao bì còn thấp. Các hoạt động đo
lường, giám sát lượng bao bì thu hồi trong và
sau quá trình sử dụng bao bì còn rất hạn chế.
Việc lựa chọn bao bì còn tập trung vào đặc
tính dễ chồng xếp.
Kết quả nghiên cứu đưa ra các phát hiện sau
đây:
•

Doanh nghiệp quan tâm nhất đến đặc tính
dễ chồng xếp của bao bì. Bao bì không
có giá trị lớn như các nguyên vật liệu
đầu vào như nguyên liệu thô, nước, năng
lượng và thường chỉ được quan tâm, chú
ý đến các khía cạnh đảm bảo thẩm mỹ

BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng, tiềm năng thực hiện kinh tế tuần hoàn ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam

Hình 4.10. Sử dụng và xử lý bao bì
74%

18%
8%

(a) Tỷ lệ doanh nghiệp theo đặc trưng nguyên liệu sử dụng

Tái sử dụng

Thải bỏ

Tái chế

Tạo ra sản phẩm mới

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

(b) Tỷ lệ doanh nghiệp theo phương pháp xử lý phế liệu, chất thải

(c) Tỷ lệ doanh nghiệp theo tỷ lệ
nguyên liệu tái chế trong bao bì
NHÓM HÀNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN

(d) Tỷ lệ doanh nghiệp theo tiêu
chí lựa chọn bao bì
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thải. Ngay cả đối với các doanh nghiệp
vừa và lớn được khảo sát, chỉ có 34%
doanh nghiệp tuần hoàn nước thải từ
quá trình gia công chế biến; 23% doanh
nghiệp thực hiện tuần hoàn tái sử dụng
nước ngưng nồi hơi và 19% tuần hoàn
nước thải sinh hoạt.

Tiêu chí #3

SỬ DỤNG NƯỚC

Nước là thành phần không thể thiếu trong
hoạt động của mọi doanh nghiệp và được
sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Tiêu
chí này đánh giá mức độ tuần hoàn nước thải
trong quá trình sử dụng.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chuyển đổi trong việc sử dụng nước đạt 25,25
điểm (mức mới bắt đầu, D) và là một trong
bốn tiêu chí có sự chuyển đổi sang mô hình
KTTH thấp nhất. Điều này cho thấy việc tuần
hoàn nước sử dụng chưa được quan tâm đầy
đủ. Mặc dù tất cả các doanh nghiệp khảo sát
đều sử dụng nước với nhu cầu và mục đích
khác nhau, chỉ có 54% doanh nghiệp tham
gia khảo sát cho biết có tuần hoàn nước thải.
Tuy nhiên, 76% doanh nghiệp không biết đến
tỷ lệ nước thải được tuần hoàn trong doanh
nghiệp. Xử lý nước thải vẫn là mô hình tuyến
tính phổ biến với các doanh nghiệp chế biến
thực phẩm và đồ uống không cồn.
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•

Việc định lượng lượng nước thải được
tuần hoàn tái sử dụng trong doanh nghiệp
chưa được thực hiện tốt. Với 54% doanh
nghiệp đã tuần hoàn nước thải và 76%
doanh nghiệp không biết tỷ lệ tuần hoàn
có nghĩa rằng có tới 22% doanh nghiệp
không tiến hành đánh giá tỷ lệ tái tuần
hoàn và tái sử dụng.

•

Tỷ lệ nước thải được tuần hoàn thấp.
Chỉ có 7% doanh nghiệp đạt tỷ lệ tuần
hoàn nước thải trên 50%. Chi phí đầu tư
hệ thống tuần hoàn nước thải, đặc biệt là
nước thải nồi hơi để tận dụng lại nước và
nhiệt có thể là một trong những trở ngại
của việc thực hiện tuần hoàn nước thải.

Kết quả nghiên cứu đưa ra các phát hiện sau
đây:
•

Tuần hoàn nước thải chưa được quan
tâm. 46% doanh nghiệp tham gia khảo
sát chưa quan tâm đến việc tuần hoàn
tái sử dụng nước thải. Một trong những
nguyên nhân là chi phí tuần hoàn nước

BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng, tiềm năng thực hiện kinh tế tuần hoàn ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam

Hình 4.11. Tuần hoàn nước thải

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

(a) Tỷ lệ doanh nghiệp theo loại nước thải được tuần hoàn

(b) Tỷ lệ doanh nghiệp theo tỷ lệ nước thải được tuần hoàn
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quan tâm đến việc tiết kiệm năng lượng,
cũng như không xác định được mức tiết
kiệm năng lượng hàng năm. 14% doanh
nghiệp tiết kiệm được trên 2%, 7% doanh
nghiệp tiết kiệm được 1–2 % và 17%
doanh nghiệp tiết kiệm được dưới 1%.

Tiêu chí #4

SỬ DỤNG
NĂNG LƯỢNG

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Năng lượng là một trong những đầu vào được
sử dụng ở tất cả các doanh nghiệp khảo sát
dưới dạng điện năng và (hoặc) nhiệt năng.
Tiêu chí này đánh giá mức độ tiết kiệm năng
lượng trong năm 2020 cũng như vai trò của
năng lượng tái tạo trong việc sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả.
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Chuyển đổi KTTH trong sử dụng năng lượng
còn hạn chế, đạt mức thấp. Mặc dù các
doanh nghiệp đã có các hoạt động tiết kiệm
năng lượng cũng như sử dụng năng lượng
tái tạo nhưng mức độ đạt được còn khiêm
tốn, đạt 17,73 điểm (mức mới bắt đầu, D-)
xếp thứ 10/11 tiêu chí. Năng lượng là lĩnh
vực nhiều tiềm năng để thực hiện KTTH. Đầu
tư sử dụng năng lượng tái tạo đã giúp 7%
doanh nghiệp khảo sát đáp ứng trên 30% nhu
cầu sử dụng. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp
quan tâm và thực hiện sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả còn hạn chế và cần có
sự thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong việc triển
khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả.

•

Sử dụng năng lượng tái tạo có thể đóng
góp đáng kể cho nhu cầu năng lượng.
Mặc dù mới chỉ có 36% doanh nghiệp có
các công trình năng lượng tái tạo, kết quả
khảo sát cho thấy 7% doanh nghiệp đã
đáp ứng trên 30% nhu cầu tiêu dùng. 3
dạng năng lượng tái tạo đang được các
doanh nghiệp sử dụng gồm năng lượng
sinh khối, năng lượng sinh học biogas và
năng lượng mặt trời, trong đó năng lượng
mặt trời được nhiều doanh nghiệp đang
sử dụng nhất (21%). Đây là vấn đề cần
lưu ý đối với các nhà quản lý, các doanh
nghiệp trong việc xây dựng các chương
trình hợp tác giữa các bên cũng như các
quy định về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả
năng lượng.

Kết quả nghiên cứu đưa ra các phát hiện sau
đây:
•

Tiết kiệm năng lượng chưa được triển
khai sâu rộng tại các doanh nghiệp. 62%
doanh nghiệp tham gia khảo sát chưa

BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng, tiềm năng thực hiện kinh tế tuần hoàn ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam

Hình 4.12. Sử dụng năng lượng

(a) Tỷ lệ doanh nghiệp theo mức
tiết kiệm năng lượng năm 2020

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

(a) Tỷ lệ doanh nghiệp theo mức
đáp ứng của năng lượng tái tạo
so với nhu cầu

(a) Tỷ lệ doanh nghiệp theo loại năng lượng tái tạo sử dụng
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chất thải.

Tiêu chí #5

•

Phần lớn doanh nghiệp đã có các biện
pháp bảo dưỡng thiết bị và cơ sở hạ
tầng. 84% doanh nghiệp có hoạt động
bảo dưỡng. Bảo dưỡng dài hạn được áp
dụng tại 69% doanh nghiệp và bảo dưỡng
dài hạn tại 18%. Các doanh nghiệp còn
lại quan tâm nhiều đến quản lý sự vụ như
cải tiến thiết bị, xử lý khi có sự cố hoặc
thay mới thiết bị.

•

Đã có các mối quan tâm về KTTH khi lựa
chọn thiết bị thuê ngoài. Trong số 80%
doanh nghiệp đã và đang thuê trang thiết
bị và cơ sở hạ tầng, đã có một số doanh
nghiệp quan tâm đến lợi ích môi trường
và xã hội, tuổi thọ của thiết bị, ưu thế
tiêu hao nhiên liệu ít hơn hay phát thải ít
hơn để đưa ra quyết định lựa chọn. Tỷ lệ
doanh nghiệp quan tâm đến các yếu tố
này là 32%, 30%, 21% và 20%.

TRANG THIẾT BỊ,
CƠ SỞ HẠ TẦNG

Trang thiết bị, cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan
trọng trong các hoạt động sản xuất, chế biến
của doanh nghiệp, góp phần đáng kể trong
việc nâng cao hiệu suất lao động, tăng sản
lượng sản xuất. Tiêu chí này đánh giá cách
thức doanh nghiệp sử dụng trang thiết bị và
cơ sở hạ tầng hướng tới việc kéo dài thời
gian và hiệu quả sử dụng.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tiêu chí về trang thiết bị được đánh tương
đối tốt ở mức D (37,53 điểm) xếp thứ 3/11
tiêu chí. Phần lớn các doanh nghiệp sở hữu
và thuê một phần thiết bị. Khi sở hữu thiết bị,
đã có các hoạt động động bảo dưỡng. Mặc
dù vậy, vẫn có 16% doanh nghiệp cho biết
chỉ quan tâm đến sự cố, cải tiến thiết bị hay
thay mới thay vì bảo dưỡng định kỳ. Ngoài chi
phí thuê thiết bị, đã có tới 55% doanh nghiệp
quan tâm đến các tiêu chí khác liên quan đến
KTTH, cần được thúc đẩy trong thời gian tới
theo hướng kinh tế chia sẻ.
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Kết quả nghiên cứu đưa ra các phát hiện sau
đây:
•

Không có doanh nghiệp nào thuê hoàn
toàn 100% trang thiết bị và cơ sở hạ
tầng. 20% doanh nghiệp sở hữu toàn bộ
thiết bị sử dụng, 80% sở hữu các thiết bị
chính và thuê các thiết bị phụ trợ, chủ yếu
là thiết bị vận chuyển, xử lý nước thải,

BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng, tiềm năng thực hiện kinh tế tuần hoàn ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam

Hình 4.13. Sử dụng trang thiết bị và cơ sở hạ tầng

(a) Sử dụng thiết bị

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

(b) Cách thức quản
lý thiết bị

(c) Tiêu chí chọn thuê
thiết bị
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hướng tới mục tiêu tăng thu nhập. Chỉ
có 22% doanh nghiệp khảo sát có thực
hiện tất cả các nhóm hoạt động góp phần
phục hồi hệ sinh thái, trong đó 16% doanh
nghiệp có hoạt động hoàn trả tài nguyên.

Tiêu chí #6

HOẠT ĐỘNG GÓP
PHẦN PHỤC HỒI
HỆ SINH THÁI
Phục hồi hệ sinh thái không chỉ là tiêu chí đánh
giá hiệu quả của sự cải thiện chất lượng môi
trường mà còn minh chứng, thể hiện trách
nhiệm môi trường của doanh nghiệp. Việc
triển khai các hoạt động phục hồi hệ sinh thái
có thể coi là phương pháp tiếp cận toàn diện,
có khả năng giảm phát thải khí nhà kính, tối
ưu hoá các nguồn tài nguyên, mang lại những
giá trị bền vững cho môi trường và xã hội.
Tiêu chí này đánh giá mức độ hoạt động của
doanh nghiêp trong việc sử dụng, tái tạo hệ
sinh thái, sử dụng chung, chia sẻ tài nguyên,
tối ưu hoá tài nguyên sử dụng cũng như việc
sử dụng các công cụ về số hoá và cập nhật,
chuyển đổi về nguyên vật liệu, công nghệ, sản
phẩm tiên tiến.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tiêu chí về hoạt động góp phần phục hồi hệ
sinh thái đạt 28,03 điểm, đạt mức mới bắt đầu
(mức D), xếp thứ 7/11 tiêu chí đánh giá. Kết
quả nghiên cứu cho thấy hoạt động góp phần
phục hồi hệ sinh thái chưa đồng bộ, mang
tính chọn lọc tăng thu nhập, cần được hỗ trợ
tài chính để có các biện pháp mạnh mẽ hơn.
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Kết quả nghiên cứu đưa ra các phát hiện sau
đây:
•

Hoạt động góp phần phục hồi hệ sinh thái
chưa toàn diện và mang tính chọn lọc.
81% doanh nghiệp thực hiện hoạt động
tối ưu hoá nhu cầu sử dụng tài nguyên,
62% quan tâm sử dụng công nghệ, vật
liệu mới, 59% thực hiện số hoá, 48%
dùng chung thiết bị, 45% sử dụng đa
dạng tài nguyên. Tuy nhiên, các lựa chọn

•

Mục đích hoạt động giảm nhu cầu tài
nguyên là để giảm chi phí. Trong số 81%
doanh nghiệp khảo sát cho biết có thực
hiện các hoạt động tối ưu hoá tài nguyên,
66% doanh nghiệp thực hiện các giải
pháp giảm lãng phí, 30% thực hiện giải
pháp tái chế, tái sử dụng nguyên vật liệu,
26% thực hiện giải pháp tăng giá trị sử
dụng của sản phẩm. Doanh nghiệp quan
tâm đến công nghệ tiên tiến nhiều hơn là
nguyên vật liệu mới. 51% doanh nghiệp
phản hồi có hoạt động kiên quan đến
công nghệ tiên tiến, 31% hoạt động về
sản phẩm, dịch vụ mới và 19% thực hiện
với nguyên vật liệu tiên tiến.

•

Số hóa trong sản xuất chưa tốt như kỳ
vọng trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0
đang diễn ra sâu rộng. Mặc dù có 59%
doanh nghiệp thực hiện số hoá, các hoạt
động liên quan đến số hóa trong sản xuất
bao gồm văn phòng số (34%); sử dụng
quy trình số hóa trong hoạt động sản xuất
(32%) và cung cấp, sử dụng dịch vụ số
(18%)

•

Việc chia sẻ tài nguyên với các bên liên
quan chủ yếu là sử dụng chung, chia sẻ
pallet, bao gói. Trong số doanh nghiệp
đã có hoạt động chia sẻ tài nguyên với
các bên liên quan, tỷ lệ sử dụng chung,
chia sẻ pallet, bao gói chiếm đa số với
33%. Đã có chia sẻ thiết bị, cơ sở hạ tầng
(16%) và chia sẻ thông tin, giải pháp, dịch
vụ (18%).

•

Trong số các doanh nghiệp đã có hoạt
động sử dụng, tái tạo hệ sinh thái thì tỷ
lệ doanh nghiệp sử dụng năng lượng,
nguyên vật liệu tái tạo chiếm 27%, sau đó
là tỷ lệ doanh nghiệp hoàn trả tài nguyên,
phục hồi hệ sinh thái với 16%. Tuy nhiên,
chỉ có 5% doanh nghiệp cho biết sử dụng
đa dạng năng lượng, nguyên vật liệu tái
tạo.
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Hình 4.13. Sử dụng trang thiết bị và cơ sở hạ tầng
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(a) Hoạt động góp phần phục hồi hệ sinh thái

(b) Tác động đến tài chính
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ĐÁNH GIÁ THEO NHÓM SẢN PHẨM
Mức độ thực hiện chuyển đổi mô hình KTTH được
đánh giá với 9 tiểu nhóm ngành sản phẩm gồm: (1)
chế biến và bảo quản thịt, cá, thuỷ sản, (2) chế biến
và bảo quản rau quả, (3) chế biến sữa và các sản
phẩm từ sữa, (4) sản xuất đồ uống không cồn, (5)
chế biến chè, cà phê, (6) chế biến bánh kẹo, đồ ăn
liền, (7) chế biến dầu, gạo, đường, muối, bột, (8) nuôi
trồng, cung cấp nguyên liệu, và (9) sản xuất bao bì
thực phẩm.
Mặc dù số lượng mẫu cho mỗi nhóm ngành sản
phẩm hạn chế, điểm trung bình cho mỗi nhóm sản
phẩm được tổng hợp để làm cơ sở cho các nghiên
cứu tiếp theo. Nghiên cứu cho thấy điểm trung bình
của các nhóm sản phẩm trên đều đạt từ mức D (mức
ban đầu) trở lên với số điểm trung bình là 30,86. Kết
quả đánh giá giữa các nhóm ngành tương đối đồng
đều, không có sự chênh lệch đáng kể, ngoại trừ
nhóm doanh nghiệp sản xuất đồ uống không cồn. 2/9
nhóm ngành có mức chuyển đổi cao nhất (Mức trung
bình, C-) là nhóm doanh nghiệp đồ uống không cồn
và sữa, các sản phẩm từ sữa. Nhóm doanh nghiệp
sản xuất chè và cà phê có điểm số thấp nhất (25,21
điểm) nhưng vẫn đạt mức D.
Mặc dù cùng thuộc nhóm có mức chuyển đổi trung
bình (Mức C-), nhóm doanh nghiệp chế biến đồ uống
không cồn có mức chuyển đổi vượt xa nhóm sản
phẩm sữa, đạt điểm trung bình cao nhất - 43,13

điểm. So sánh với toàn ngành FMCG, các tiêu chí
đánh giá của nhóm ngành đồ uống không cồn đều
được vượt trội đặc biệt là tiêu chí về sử dụng trang
thiết bị (61,42 điểm, mức B-). Các tiêu chí về sử dụng
nước (52,88 điểm, mức C), R&D và đổi mới sáng tạo
(52,38 điểm, mức trung bình, C) cũng có mức chuyển
đổi cao so với toàn ngành. Trong số 11 tiêu chí, tiêu
chí về cơ sở dữ liệu của nhóm ngành đồ uống không
cồn có điểm đánh giá thấp hơn so với trung bình
chung toàn ngành FMCG (39,42/41,76 điểm). Đây là
một vấn đề rất đáng lưu tâm, bởi cơ sở dữ liệu là tiêu
chí đạt mức điểm cao nhất 41,76 điểm trong 11 tiêu
chí đánh giá cho toàn ngành FMCG.
Mặc dù có sự chuyển đổi tích cực tại 9 nhóm ngành
sản phẩm dựa trên 11 tiêu chí đánh giá, kết quả khảo
sát cho thấy hiện vẫn còn 4 nhóm ngành sản phẩm
chưa có hoạt động chuyển đổi liên quan đến tiêu
chí về hợp tác truyền thông và sử dụng nước, năng
lượng cụ thể như sau:
•

Thịt, cá, thuỷ sản: Hợp tác, truyền thông (9,38 điểm)

•

Rau quả: Hợp tác, truyền thông (8,13 điểm)

•

Chè, cà phê: Hợp tác truyền thông (9,48 điểm),
Sử dụng nước (9,62)

•

Bao bì thực phẩm: Sử dụng năng lượng (8,78 điểm)

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Hình 4.15. Điểm đánh giá của nhóm doanh nghiệp sản xuất đồ uống không cồn
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Cơ hội và thách thức

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thập kỷ
2020-2030 là giai đoạn quyết định để Việt Nam
chuyển mình thành một nước công nghiệp. Đây
là thời mốc quan trọng và mở ra nhiều cơ hội
phát triển cho kinh tế nước ta. Việc chuyển dịch
từ kinh tế truyền thống sang KTTH được xem là
giải pháp hữu hiệu, giúp duy trì phát triển kinh
tế đồng thời giảm thiểu những tác động xấu
đến môi trường. Trong bối cảnh đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa việc chuyển đổi sang
KTTH giúp rút ngắn khoảng cách phát triển của
Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực và
trên thế giới.

Những cơ hội cho sự phát
triển KTTH ở Việt Nam, thể hiện
ở một số điểm sau đây:
Thứ nhất, KTTH là xu hướng phát triển chung
của toàn cầu trong bối cảnh gia tăng ô nhiễm
môi trường, biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài
nguyên thiên nhiên. Nhiều quốc gia trên thế giới
như Hà Lan, Thụy Điển, Nhật Bản, Singapore
v.v. đã ứng dụng mô hình KTTH và đạt được
những lợi ích to lớn. Đây là minh chứng cho
tính đúng đắn của mô hình KTTH, đồng thời gợi
mở nhiều bài học kinh nghiệm cho các quốc gia
khác trong đó có Việt Nam.
Thứ hai, tiêu dùng bền vững đang trở thành
yêu cầu mới khi người tiêu dùng bắt đầu quan
tâm đến các vấn đề môi trường. Theo một
nghiên cứu của Circular Colab (2018) tại Hoa
Kỳ, 66% người tiêu dùng cho biết họ sẵn sàng
chi trả thêm cho các sản phẩm thân thiện với
môi trường, 88% người tiêu dùng sẽ gắn bó
với doanh nghiệp có những hoạt động tích cực
trong việc bảo vệ môi trường và lợi ích xã hội
bền vững, 76% sẽ rời bỏ các đơn vị cung ứng,
các doanh nghiệp hoạt động đi ngược với kỳ
vọng của người tiêu dùng v.v. Tại Việt Nam,
theo Báo cáo Trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp (Nielsen, 2017), người tiêu dùng đang
ngày càng chú trọng hơn đến các vấn đề “xanh”
và “sạch”, đặc biệt là các yếu tố về sức khoẻ,
sản phẩm hữu cơ tự nhiên, thân thiện với môi
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tường. Báo cáo cũng chỉ ra rằng có tới 86%
người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả cao hơn
để mua các sản phẩm có cam kết về những tác
động tích cực đến môi trường và xã hội. Tuy
nhiên, khách hàng không chỉ đơn thuần muốn
tiêu dùng các sản phẩm xanh. Họ muốn sản
phẩm phải bền vững, thân thiện với môi trường
trong toàn bộ quá trình sản xuất, lưu thông. Điều
này khiến các nhà sản xuất phải tìm cách thay
đổi mô hình sản xuất kinh doanh nhằm, thực
hiện trách nhiệm xã hội, đáp ứng các yêu cầu
ngày càng cao của người tiêu dùng.
Thứ ba, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo
đột phá công nghệ, thay đổi cơ bản phương
thức sản xuất với sự kết hợp giữa hệ thống
thực và hệ thống ảo; phá bỏ các giới hạn về vật
chất của quá trình phát triển; có thể tạo ra quy
mô và tốc độ phát triển nhanh và mạnh chưa
từng có tiền lệ trong lịch sử về kinh tế, xã hội
và môi trường trên toàn cầu, trong khu vực và
trong từng nền kinh tế. Nhiều công nghệ xanh,
thông minh, thân thiện môi trường ra đời là cơ
hội vàng giúp các doanh nghiệp Việt Nam rút
ngắn thời gian tiếp cận với công nghệ hiện đại
trên thế giới, thu hẹp khoảng cách về trình độ
công nghệ với các quốc gia khác.
Thứ tư, phát triển KTTH đã được đưa vào các
chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển
kinh tế xã hội, các văn bản pháp luật của Việt
Nam và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ
của các tầng lớp trong xã hội vì vừa giải quyết
được vấn đề khan hiếm tài nguyên, bảo vệ môi
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng
cao hiệu quả kinh tế.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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Thứ năm, Việt Nam đang trong quá trình hoàn
thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa. Việc khuyến khích và tạo cơ chế
cho kinh tế tư nhân phát triển trong bối cảnh thị
trường cạnh tranh sẽ tạo nhiều cơ hội cho đầu
tư của khu vực tư nhân vào thực hiện phát triển
KTTH trong thời gian tới.
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Bên cạnh việc có được cơ hội,
các doanh nghiệp Việt Nam
cũng phải đối mặt với nhiều
thách thức trong chuyển đổi
mô hình KTTH như:
Thứ nhất, áp lực thực hiện chuyển đổi chưa
đủ mạnh để tạo nên sự thay đổi. Áp lực xã hội
từ phía cộng đồng, nhà cung cấp, khách hàng,
người tiêu dùng được đánh giá là nhân tố có
mối quan hệ chặt chẽ với hành vi chuyển đổi
sang mô hình KTTH của doanh nghiệp. Kết quả
khảo sát cho thấy, các doanh nghiệp FMCG
không phải chịu nhiều áp lực từ phía các khách
hàng. Chỉ có khoảng 20% doanh nghiệp nhận
được các yêu cầu từ phía khách hàng về các
vấn đề như tỷ lệ nguyên liệu tái chế trong sản
phẩm hay bao bì, tỷ lệ năng lượng tái tạo sử
dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh v.v.

Thứ ba, thiếu thông tin, mô hình trình diễn về
KTTH hoàn phù hợp với điều kiện của Việt
Nam. KTTH là mô hình kinh tế trong đó các hoạt
động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ
nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo
dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát
sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
(Luật Bảo vệ Môi trường 2020). Về bản chất,
việc chuyển đổi sang mô hình KTTH là tăng
cường hiệu quả sử dụng nguyên liệu, vật liệu,
sản phẩm để từng bước góp phần phục hồi hệ
sinh thái mà vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cho
doanh nghiệp và cần sự tham gia của tất cả
các bên trong chuỗi giá trị sản phẩm. Mặc dù
ý tưởng về mô hình KTTH là rất khả thi và hiệu
quả, nhưng việc áp dụng trên thực tế tại Việt
Nam còn chưa nhiều. Các mô hình trình diễn
còn hạn chế chưa tạo được sức thuyết phục và
lan toả trong cộng đồng doanh nghiệp.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Thứ hai, cơ chế khuyến khích chuyển đổi sang
mô hình KTTH còn nhiều hạn chế và bất cập.
Việc chuyển đổi sang mô hình KTTH đòi hỏi sự
hợp tác của nhiều bên liên quan. Kết quả khảo
sát cho thấy các doanh nghiệp thực hiện các
hoạt động chuyển đổi chủ yếu dựa trên dựa
trên kinh nghiệm, sáng kiến và khả năng tài
chính và kỹ thuật của chính doanh nghiệp. 54%
doanh nghiệp khảo sát cho rằng việc chuyển
đổi sang mô hình KTTH gặp nhiều khó khăn về
chính sách, công nghệ, kỹ thuật hoặc tài chính.
Các hoạt động thu hồi, tái chế nguyên liệu, sản

phẩm, chất thải, nước, năng lượng v.v. chỉ
được thực hiện trong phạm vi doanh nghiệp do
phát sinh chi phí xây dựng hệ thống thu hồi, tái
chế cho toàn chuỗi giá trị. Việc chuyển đổi sang
các dạng nguyên liệu, năng lượng tái tạo mặc
dù có nhiều tiềm năng nhưng chưa có cơ chế
khuyến khích (ví dụ cơ chế về năng lượng sinh
khối, hay hạn chế về quy mô với năng lượng
mặt trời). Bên cạnh đó cũng chưa có hệ thống
ghi nhận nỗ lực cũng như thành quả chuyển đổi
sang mô hình KTTH của doanh nghiệp, làm cơ
sở đề xuất các cơ chế khuyến khích phù hợp.
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PHẦN NĂM

KẾT LUẬN
VÀ
KIẾN NGHỊ

1

Kết luận

Hiện trạng và tiềm năng thực hiện chuyển đổi
sang mô hình KTTH được đánh giá theo thang
điểm 100 với 5 mức độ sẵn sàng: (A) Dẫn đầu
(77,78-100 điểm); (B) Nâng cao (55,56-77,78
điểm); (C) Trung bình (33,34-55,56 điểm); (D)
Mới bắt đầu/Sơ khai (11,12-33,33 điểm) và (E)
Chưa bắt đầu (0-11,11 điểm). Kết quả nghiên
cứu cho phép rút ra một số kết luận về việc áp
dụng mô hình KTTH đối với nhóm ngành sản
xuất, chế biến thực phẩm và đồ uống không
cồn sau đây:

Mặc dù tất cả các doanh nghiệp khảo sát đều
sử dụng bao bì thực phẩm, nhưng hiện tại, chỉ
có 19% doanh nghiệp có sự chuẩn bị cho việc
thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản
xuất. Hơn 80% doanh nghiệp cho biết chưa có
sự chuẩn bị và không liên quan. Tỷ lệ doanh
nghiệp tham gia xây dựng chính sách còn thấp
(7%) cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng
đến nhận thức và hoạt động hợp tác, truyền
thông trong việc chuyển đổi sang mô hình KTTH
đối với toàn chuỗi giá trị sản phẩm.

Các doanh nghiệp FMCG đã có sự chuẩn bị
tích cực cho việc chuyển đổi sang mô hình
KTTH, tuy nhiên hoạt động hợp tác và truyền
thông còn thiếu và yếu

Sử dụng nguyên vật liệu, cơ sở hạ tầng, sử
dụng bao bì là ưu tiên của các doanh nghiệp
FMCG khi chuyển đổi sang mô hình KTTH
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90% doanh nghiệp FMCG của Việt Nam đã có
các hoạt động chuyển đổi sang mô hình KTTH.
Mặc dù, phần lớn các doanh nghiệp đang
chuyển đổi ở mức độ thấp (49% doanh nghiệp
mới bắt đầu thực hiện các hoạt động chuyển
đổi, 33% có mức chuyển đổi trung bình), tỷ lệ
các doanh nghiệp có mức chuyển đổi nâng cao
đạt 8%. Các tiêu chí đánh giá đối với tất cả 9
tiểu nhóm ngành sản phẩm có kết quả tương
đối khả quan dẫn đầu là nhóm sản xuất đồ uống
không cồn với điểm trung bình 43,13 điểm (mức
C-).
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Trong công tác chuẩn bị, 2 tiêu chí có trọng số
cao trong tổng điểm là chiến lược kế hoạch và
R&D đạt mức C- với 35,34 điểm và 33,49 điểm.
Tuy nhiên hợp tác và truyền thông với các nhà
cung ứng, khách hàng trong việc chuyển đổi
còn hạn chế (14,43 điểm), thậm chí chưa được
ghi nhận ở một số nhóm ngành sản phẩm như
chế biến thịt cá, rau quả, chè, cà phê. Điều này
cho thấy các nỗ lực chuyển đổi chưa được mở
rộng cho toàn chuỗi giá trị sản phẩm. Với sự
chuẩn bị về cơ sở dữ liệu đạt mức cao nhất
(41,76 điểm), hiểu biết về thành phần, tỷ lệ tái
chế của nguyên nhiên vật liệu sẽ là cơ sở tốt
cho công tác chuẩn bị hợp tác và truyền thông
trong thời gian tới cho toàn chuỗi giá trị.

Mô hình KTTH đã được áp dụng với tất cả đầu
vào của quá trình sản xuất, chế biến. Kết quả
khảo sát cho thấy có sự khác biệt tương đối rõ
về mức độ chuyển đổi giữa các hoạt động, dẫn
đầu là hoạt động sử dụng nguyên vật liệu, sản
phẩm, chất thải thông qua sử dụng các hoạt
động thu hồi, tái chế, tái sử dụng (38,81 điểm),
kế tiếp là hoạt động chuyển đổi nhằm nâng cao
hiệu quả sử dụng thiết bị (37,53 điểm) đạt mức
C-. Tuy nhiên, các hoạt động chuyển đổi trong
sử dụng bao bì (31,30 điểm), nước (25,25 điểm)
và năng lượng (17,73 điểm) mới chỉ ở mức sơ
khai (D và D-).
Hoạt động chuyển đổi sử dụng năng lượng
chưa được ưu tiên đúng mức
Sử dụng năng lượng có trọng số thấp nhất (chỉ
chiếm 10% tổng số điểm) trong các nguyên liệu
đầu vào của quá trình sản xuất, kết quả khảo sát
cho thấy đây là một trong những nút thắt của
hoạt động chuyển đổi. Hoạt động này thậm chí
còn chưa được ghi nhận ở nhóm sản phẩm chè,
cà phê, nhóm ngành có tiềm năng tham gia mạnh
mẽ vào trong chuỗi giá trị toàn cầu. Hiện chỉ có
38% doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả và 16% doanh nghiệp sử dụng
năng lượng tái tạo đáp ứng được một phần nhu
cầu năng lượng trong sản xuất, chế biến.
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Kiến nghị

Trên cơ sở đánh giá thực trạng và triển vọng
áp dụng KTTH trong ngành FMCG tại Việt Nam,
nhóm nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị
nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình KTTH
cụ thể sau:
Xây dựng cơ chế khuyến khích cho việc
chuyển đổi sang mô hình KTTH
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc chuyển đổi
sang nền KTTH cần có sự hỗ trợ từ phía Chính
phủ. Các hỗ trợ về mặt tài chính, cơ sở hạ tầng
về KTTH (hệ thống thu gom, tái chế, ràng buộc
trách nhiệm v.v), nguồn nhân lực, thông tin hết
sức cẩn thiết để tạo lập cơ chế khuyến khích
thúc đẩy KTTH. Bên cạnh đó, cần có hệ thống
đánh giá, ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp về
KTTH theo các thông lệ quốc tế và bối cảnh
của Việt Nam nhằm tuyên dương khen thưởng,
chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và đề xuất
các chính sách khuyến khích phù hợp. Các
hoạt động của Liên minh tái chế bao bì (PRO),
đặc biệt trong việc xây dựng nghị định về trách
nhiệm nhà sản xuất mở rộng cần được tiếp tục
được nhân rộng. Cùng với hoạt động của PRO,
mạng lưới KTTH của UNDP được khởi động
trong tháng 10 năm 2021 cần mang lại lợi ích
cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc
xây dựng cơ chế khuyến khích sử dụng hiệu
quả tài nguyên theo mô hình KTTH.

Việt Nam thâm nhập và tham gia chuỗi giá trị
toàn cầu. Học hỏi theo cách này thực sự hữu
dụng, tránh được việc chỉ học lý thuyết và sẽ
lãng quên ngay sau đó. Chính phủ và các doanh
nghiệp nước ngoài cũng đã tiến hành một số
hoạt động thí điểm đào tạo cho các doanh
nghiệp Việt Nam về KTTH. Tuy nhiên, những
dự án thí điểm thường bị giới hạn về quy mô
và phạm vi. Do vậy, Chính phủ Việt Nam cần có
chính sách để thúc đẩy và mở rộng hoạt liên kết
và học hỏi theo hướng “đôi bên cùng có lợi”.
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Tạo dựng mối quan hệ hiệu quả với các các
công ty đa quốc gia, các đối tác nước ngoài
nhằm học hỏi và chuyển giao công nghệ về
KTTH
Với trình độ phát triển ở mức nhập trung bình
thấp, việc học hỏi kinh nghiệm về chuyển đổi
sang mô hình KTTH từ các công ty đa quốc gia,
các đối tác nước ngoài là con đường hiệu quả
và ngắn nhất. Trong khi chờ các quy định cụ thể
về yêu cầu chuyển đổi sang mô hình KTTH, việc
học hỏi, liên kết với các công ty đa quốc gia,
các nhãn hàng lớn có thể giúp các doanh nghiệp
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Xây dựng các mô hình KTTH thành công để
làm cơ sở triển khai nhân rộng

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Về bản chất, việc chuyển đổi sang mô hình
KTTH là tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên
liệu, vật liệu, sản phẩm để từng bước góp phần
phục hồi hệ sinh thái mà vẫn mang lại hiệu quả
kinh tế cho doanh nghiệp và cần sự tham gia
của tất cả các bên trong chuỗi giá trị sản phẩm.
Kết quả khảo sát cho thấy, Việt Nam chưa có
các mô hình dẫn đầu (mức A) mang tính dẫn
dắt doanh nghiệp trong ngành. Số lượng doanh
nghiệp đạt mức nâng cao (Mức B) còn hạn chế
(3 doanh nghiệp). Do đó việc chia sẻ thông tin,
kinh nghiệm triển khai từ các thực hành tốt của
quốc tế cũng như xây dựng các mô hình chuyển
đổi KTTH phù hợp với điều kiện Việt Nam thực
sự cần thiết để khẳng định lợi ích và thúc đẩy
các doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ hơn theo
xu hướng phát triển toàn cầu.
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Sử dụng cách tiếp cận các bên liên quan
để thúc đẩy việc triển khai áp dụng mô hình
KTTH

Việt Nam. Đặc biệt trong ngành FMCG, các bên
liên quan bao gồm các nhà sản xuất, các nhà
quản lý, các nhà hoạch định chính sách, cộng
đồng và xã hội.
Xây dựng KTTH không chỉ đơn giản là trách
nhiệm của các doanh nghiệp. Các sáng kiến
chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công
Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ như giới
thiệu, quảng bá các công nghệ sản xuất có tính
tuần hoàn, thân thiện với môi trường, cơ chế
trao đổi, chia sẻ thông tin về ngành, các khóa
tập huấn cần được tổ chức và thực hiện. Bên
cạnh đó, việc nâng cao năng lực, vai trò của
các tổ chức như VCCI-VBCSD, hiệp hội ngành
nghề, liên minh tái chế bao bì (PRO), mạng lưới
KTTH của UNDP với tư cách là cầu nối giữa
doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách
là việc làm cần thiết để xanh hóa ngành FMCG
tại Việt Nam.

Cách tiếp cận các bên liên quan là một hình
thức kết hợp nhiều đối tác/các bên liên quan
thông qua trao đổi, gặp gỡ, bàn bạc để ra quyết
định về một vấn đề. Cách tiếp cận này dựa trên
sự thừa nhận về vai trò, tính bình đẳng của các
đối tác trong việc triển khai mô hình KTTH tại
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