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1 

MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của nghiên cứu đề tài luận án 

Tiêu dùng xanh hiện đƣợc xem là xu hƣớng tiêu dùng của thế kỷ khi môi 

trƣờng trở thành mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong thập 

kỷ qua, các chính sách và chƣơng trình đã đƣợc nỗ lực thực hiện nhằm chuyển 

đổi thành công cơ cấu công nghiệp, làm quy trình sản xuất sạch và hiệu quả hơn. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp chỉ có thể làm giảm các tác động đến môi trƣờng 

liên quan đến việc sản xuất chứ không giải quyết đƣợc các tác động đến môi 

trƣờng liên quan đến việc lựa chọn, sử dụng và thải loại sản phẩm của ngƣời tiêu 

dùng. Chính vì thế, tiêu dùng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc giải 

quyết các vấn đề về môi trƣờng; sự hợp tác giữa các nhà sản xuất, ngƣời tiêu 

dùng và các bên liên quan khác có thể mang lại các giải pháp bền vững hơn 

trong hệ thống sản xuất - tiêu thụ. Trong bối cảnh đó, tích hợp nỗ lực của các 

bên liên quan là vấn đề then chốt để thúc đẩy tiêu dùng xanh trên thế giới nói 

chung và ở Việt Nam nói riêng. Hiện nay, tiêu dùng xanh khá phổ biến ở các 

nƣớc phát triển và đã có những bƣớc tiến ban đầu ở các nƣớc đang phát triển, khi 

thu nhập cá nhân và ý thức tiêu dùng ngày càng tăng. tiêu dùng xanh đã đƣợc 

nhiều quốc gia thực hiện và đang trở thành một xu thế tất yếu trên thế giới để 

hƣớng tới mục tiêu phát triển bền vững. Tại Hội nghị Rio 20+ diễn ra tại Brazin 

vào 6/2012, sáng kiến mua sắm xanh trong khu vực công đã đƣợc nhiều Chính 

phủ và tổ chức trên thế giới đã tự nguyện ký kết thực hiện. Sáng kiến này đƣợc 

UNEP đƣa ra và yêu cầu chính phủ các nƣớc tham gia ủng hộ đƣa các nguyên 

tắc mua sắm xanh vào các hoạt động chi tiêu của Chính phủ. Qua đó, chúng ta 

thấy rằng sự thay đổi phƣơng thức tiêu dùng theo hƣớng xanh là chủ đề đƣợc 

quan tâm rộng rãi hiện nay, bởi nó liên quan đến nhiều chủ thể khác nhau trong 

xã hội (cá nhân, gia đình, tổ chức, nhóm xã hội, doanh nghiệp, nhà nƣớc), nhiều 

cấp độ khác nhau (địa phƣơng, quốc gia, vùng lãnh thổ, quốc tế), nhiều khía 

cạnh (kinh tế, xã hội và môi trƣờng). Chính sách tiêu dùng xanh đã và đang sẽ 
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trở thành những vấn đề trung tâm trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội 

đƣợc các quốc gia quan tâm. 

Việt Nam đang đứng trƣớc thực trạng là tăng trƣởng kinh tế nhƣng sự sụt 

giảm mạnh về tài nguyên thiên nhiên và gia tăng ô nhiễm môi trƣờng. Vì thế, 

Việt Nam cũng đang triển khai một số hoạt động liên quan đến sản xuất và tiêu 

dùng bền vững, trong đó TDX đã bắt đầu đƣợc nhắc đến nhiều hơn. Nhiều văn 

bản liên quan đã đƣợc ký kết nhƣ: Tuyên ngôn quốc tế và Kế hoạch hành động 

quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững (1999), các văn bản pháp luật liên 

quan đến bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng; Luật sử dụng năng lƣợng tiết kiệm, 

hiệu quả. Tiêu dùng xanh đƣợc Chính phủ đề cập lần đầu tiên trong Chiến lƣợc 

về tăng trƣởng xanh vào tháng 9/2012. Chiến lƣợc này xác định ba mục tiêu cụ 

thể, trong đó mục tiêu thứ ba là nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng lối 

sống thân thiện với môi trƣờng thông qua tạo nhiều việc làm từ các ngành công 

nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ xanh, đầu tƣ vào vốn tự nhiên, phát triển hạ tầng 

xanh. Để đạt đƣợc các mục tiêu của chiến lƣợc, một trong ba nhiệm vụ quan 

trọng cần phải thực hiện gồm có xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền 

vững. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang xây dựng chƣơng trình phát triển sản phẩm 

xanh tầm nhìn đến năm 2020. Việt Nam cũng đang triển khai một số hoạt động 

liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững, trong đó tiêu dùng xanh đã bắt đầu 

đƣợc nhắc đến nhiều hơn. Nhiều văn bản liên quan đã đƣợc ký kết nhƣ: Tuyên 

ngôn quốc tế và Kế hoạch hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững 

(1999), các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng; 

Luật sử dụng năng lƣợng tiết kiệm, hiệu quả. Các hoạt động sản xuất và tiêu 

dùng bền vững cũng đƣợc triển khai tại Việt Nam trong hơn 10 năm qua [112]. 

Các chƣơng trình liên quan đến sản phẩm xanh nhƣ chƣơng trình cấp Nhãn sinh 

thái (Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng), Nhãn tiết kiệm năng lƣợng (Bộ Công 

Thƣơng), Nhãn sinh thái cho ngành du lịch cũng đƣợc triển khai. 

Chính sách TDX hiện nay vẫn còn là một chủ đề mới ở Việt Nam, đặc biệt 
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là đối với các nhà làm chính sách; hơn nữa việc thay đổi một thói quan trong 

sinh hoạt, trong hoạt động tiêu dùng của một chủ thể trong xã hội không phải dễ; 

hơn nữa khi thực hiện các hành vi TDX, các chủ thể sẽ chịu một khoản chi phí 

nhất định, điều này cũng làm ảnh hƣởng đến hành vi tiêu dùng xanh; v.v..Mặt 

khác, chính sách chi tiêu, mua sắm công của Chính phủ hiện nay vẫn chƣa đảm 

bảo sự đồng bộ theo xu hƣớng mua sắm xanh, chƣa có chính sách khuyên khích 

mua sắm các sản phẩm tái chế, thân thiên với môi trƣờng trong hoạt động chi 

tiêu công của Chính phủ; việc chi tiêu và mua sắm của doanh nghiệp Việt Nam, 

phần lớn vẫn chuộng máy móc, dây chuyền sản xuất rẻ, với công nghệ lạc hậu, 

tiêu tốn năng lƣợng, gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng sinh thái (Vũ Văn Hiền, 

2014); v.v.. chính những rào cản này đã và đang làm ảnh hƣởng đến việc thực thi 

chính sách TDX ở Việt Nam.  

Đã có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nƣớc về tiêu dùng xanh từ góc độ 

quốc gia, ngành kinh tế, và các doanh nghiệp. Tuy nhiên các công trình nghiên 

cứu đó hầu hết đề cập tiêu dùng xanh từ góc độ vi mô, hoặc góc độ hành vi của 

ngƣời tiêu dùng, mà có ít công trình đề cập tới tiêu dùng xanh từ góc độ quản lý, 

chính sách của Nhà nƣớc, đây là một trong những khoảng trống cho nghiên cứu 

về tiêu dùng xanh ở Việt Nam, do vậy tác giả tập trung nghiên cứu trong luận áb. 

Xuất phát từ những lý do trên, việc nghiên cứu đề tài “Chính sách tiêu dùng 

xanh ở Việt Nam” có ý nghĩa cả về phƣơng diện lý luận và thực tiễn ở nƣớc ta 

hiện nay. 

2. Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu đề tài luận án 

* Mục đích nghiên cứu 

Luận án luận giải rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách tiêu 

dùng xanh dƣới góc độ quản lý kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh 

tế xanh và chuyển đổi mô hình tăng trƣởng xanh hiện nay. Kết quả nghiên cứu 

đề tài cung cấp các luận cứ khoa học góp phần giúp Chính phủ Việt Nam xây 
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dựng, thực thi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách tiêu dùng xanh 

ở Việt Nam. 

* Ý nghĩa nghiên cứu đề tài luận án 

Về lý luận: Luận án nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện những vấn đề lý 

luận liên quan đến chính sách tiêu dùng xanh: khái niệm tiêu dùng xanh, chính 

sách tiêu dùng xanh; Nội dung của chính sách tiêu dùng xanh; Công cụ sử dụng 

khi thực hiện chính sách tiêu dùng xanh; Các yếu tố ảnh hƣởng chính sách tiêu 

dùng xanh; Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và thực thi chính sách tiêu dùng 

xanh ở các nƣớc và bài học cho Việt Nam. 

Về thực tiễn: 

- Trên cơ sở lý luận đó, luận án phân tích, đánh giá chính sách tiêu dùng 

xanh ở Việt Nam, qua đó chỉ ra những chỉ ra những khó khăn, bất cập trong 

chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam và nguyên nhân của những khó khăn, bất 

cập đó.  

- Luận án đề xuất giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện chính sách tiêu 

dùng xanh ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế xanh và chuyển 

đổi mô hình tăng trƣởng xanh hiện nay. 

3. Kết cấu luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận án gồm 4 chƣơng, cụ thể nhƣ sau: 

Chƣơng 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến chính sách 

tiêu dùng xanh. 

Chƣơng 2: Cơ sở lý luận về chính sách tiêu dùng xanh trong phát triển 

kinh tế xanh. 

Chƣơng 3: Thực trạng chính sách tiêu dùng xanh trong quá trình phát triển 

kinh tế xanh ở Việt Nam. 

Chƣơng 4: Giải pháp hoàn thiện chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam  đến 

năm 2030. 
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CHƢƠNG 1 

 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN 

QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH TIÊU DÙNG XANH 

 

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu đã công bố liên quan đến chính sách 

tiêu dùng xanh 

1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu đã công bố ở ngoài nước liên quan đến 

chính sách tiêu dùng xanh 

1.1.1.1 Các công trình đề cập đến tăng trưởng xanh, kinh tế xanh 

Đến nay, nội hàm về tăng trƣởng xanh, nền kinh tế xanh đã đƣợc nhiều tổ 

chức quốc tế nhƣ: Uỷ ban Liên Hợp quốc về kinh tế và xã hội khu vực châu Á - 

Thái Bình Dƣơng (UN-ESCAP), Chƣơng trình Môi trƣờng Liên Hợp quốc 

(UNEP), Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Cộng đồng châu Âu (EU) 

và nhiều quốc gia trên thế giới đề cập và đƣợc hiểu ở những khía cạnh khác nhau. 

Nhƣng có một quan điểm chung nhất là tăng trƣởng xanh là quá trình tái cơ cấu 

hoạt động kinh tế và kết cấu hạ tầng để thu đƣợc kết quả tốt hơn từ các khoản đầu tƣ 

cho tài nguyên, nhân lực và tài chính, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính, khai 

thác và sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên, tạo ra ít chất thải hơn và giảm sự mất 

công bằng trong xã hội (Kim Ngọc và Nguyễn Thị Kim Thu, năm 2015). 

Xu hƣớng quốc tế trên đây cho thấy rằng, tăng trƣởng xanh đang là xu 

hƣớng chủ đạo trong chính sách phát triển kinh tế của các nƣớc trên thế giới 

nhằm vƣợt qua khủng hoảng kinh tế, giảm sự lệ thuộc vào các nguồn tài nguyên 

đang ngày một cạn kiệt, đồng thời thích ứng và góp phần giảm thiểu biến đổi khí 

hậu hƣớng tới sự phát triển bền vững. 

Để phục vụ cho hƣớng nghiên cứu này, trong thời gian qua, nhiều học giả 

trên thế giới đã có các công trình nghiên cứu tiêu biểu sau: 

- Công trình “Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable 

Development”của Ngân hàng thế giới (2012). Công trình nghiên cứu đã khái 
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lƣợc sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả thực tế của mô hình tăng trƣởng xanh, 

trong đó các tác giả khẳng định rằng: “Tăng trƣờng xanh là công cụ rất cần thiết 

để đạt đƣợc mục tiêu phát triển bền vững. Các chính sách tăng trƣởng xanh phải 

đƣợc hoạch định đảm bảo tính khả thi nhằm tối đa hoá lợi ích, giảm thiếu tối đa 

chi phí cho ngƣời nghèo và các đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng”. Bên cạnh đó, công 

trình nghiên cứu đã xây dựng khung phân tích tăng trƣởng xanh để chỉ ra các tác 

nhân tác động quá trình tăng trƣởng theo mô hình tăng trƣởng xanh và cơ chế tác 

động của tăng trƣởng xanh đến chiến lƣợc hoạt động của các công ty, ngƣời tiêu 

dùng, ngƣời hoạch định chính sách.  

- Công trình “Advanced Analytics for Green and Sustainable Economic 

Development: Supply Chain Models and Financial Technologies” của tác giả 

Zongwei Luo (2012). Công trình nghiên cứu này là những nghiên cứu chuyên 

sâu về phát triển xanh và bền vững trong nền kinh tế, thông qua việc phân tích 

các mô hình chuối cung ứng và các kỹ thuật tài chính trong việc giải quyết các 

vấn đề hóc búa trong xu thế phát triển bền vững nền kinh tế hiện nay. 

Với cách tiếp cận tƣơng tự có các công trình sau: “The green Industrial 

Revolution: Energy, Engineering and Economics” của tác giả Woodrow W. 

Clark II, Grant Cooke (2015), công trình “Green Energy and Effiency: An 

Economic Perspective” của các tác giả Alberto Ansuategi, Juan Delgado và Ibon 

Galarraga (2015), công trình “The Architecture of Green Economic Policies” 

của tác giả P.K. Rao (2010), công trình “The Blue Economy” (Nền kinh tế xanh) 

của tác giả Gunter Pauli (2010). 

1.1.1.2 Công trình đề cập đến hành vi, chính sách tiêu dùng xanh 

Hiện nay trên thế giới có nhiều công trình nghiên cứu hành vi tiêu dùng, các 

nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng trong đó có tiêu dùng xanh. Nghiên cứu 

tham khảo mô hình hành vi tiêu dùng của ngƣời tiêu dùng quan tâm tới môi 

trƣờng đƣợc giới thiệu bởi Rylander và Allen (2001) của Hiệp hội Marketing Mỹ 

(American Marketing Association). Mô hình này mô tả tổng thể hành vi tiêu dùng 
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của ngƣời tiêu dùng quan tâm tới môi trƣờng. Trong đó ý định ảnh hƣởng đến 

hành vi tiêu dùng, các nhân tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hƣởng đến mối 

quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh. Đây đƣợc xem là mô hình tổng 

hợp phần lớn các nhân tố đƣợc đề xuất bởi các nhà nghiên cứu trƣớc đây về các 

nhân tố có thể ảnh hƣởng tới tác động của ý định đến hành vi tiêu dùng xanh. Căn 

cứ vào mối quan hệ nhân quả giữa ý định và hành vi tiêu dùng trong lý thuyết 

hành vi có kế hoạch của Ajzen và mô hình hành vi tiêu dùng vì môi trƣờng của 

Rylander và Allen. Dựa vào các nghiên cứu trƣớc đây của Hui-hui Zhao a, Quian 

Gao b, Yao- ping (2014) và Qinghua Zhu, Ying Li, Yong Geng, Yu Qi (2013), các 

nhân tố có tác động tới mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh gồm có 

các nhóm nhân tố: quan tâm tới môi trƣờng, nhận thức về tính hiệu quả của sản 

phẩm, xúc tiến của Chính phủ, xúc tiến của doanh nghiệp, tính sẵn có của sản 

phẩm và các yếu tố tình huống và nhân tố giới. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực đầu tƣ 

cho nhãn xanh nhƣng thị phần của sản phẩm xanh vẫn thấp (Rex và Baumann, 

2007). Khoảng 30% ngƣời tiêu dùng Anh nói rằng họ có quan tâm tới môi trƣờng 

nhƣng không chuyển mối quan tâm đó thành hành động mua sản phẩm xanh thực 

tế (Young et la., 2009). Nhiều ngƣời khẳng định thái độ và hành vi ủng hộ môi 

trƣờng nhƣng thất bại trong việc thực hiện chúng do các nhân tố bên trong và bên 

ngoài (Rylander and Allen, 2001). Trong đó nhân tố bên trong chủ yếu bao gồm 

mối quan tâm về môi trƣờng và nhận thức của ngƣời tiêu dùng về tính hiệu quả. 

Mối quan tâm về môi trƣờng biểu thị định hƣớng của cá nhân đối với môi trƣờng 

và mức độ quan tâm của họ với vấn đề môi trƣờng (Kim and Choi, 2005). Trong 

nghiên cứu thực nghiệm của Hui-hui Zhao và các đồng nghiệp, yếu tố điều tiết 

bên trong chủ yếu bao gồm các mối quan tâm về môi trƣờng và nhận thức hiệu 

quả của ngƣời tiêu dùng. Các nhân tố bên ngoài cũng có thể ảnh hƣởng đến quá 

trình ra quyết định của ngƣời tiêu dùng. Kollmuss và Agyeman (2002) nhấn mạnh 

rằng hành vi ủng hộ môi trƣờng có nhiều khả năng xảy ra nếu các Chính phủ và 

các tập đoàn thúc đẩy một lối sống bền vững. Bonini và Oppenheim (2008) cho 
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rằng sự hạn chế của sản phẩm xanh có thể ngăn cản hành vi tiêu dùng xanh. Trên 

cơ sở nghiên cứu này, nhiều công trình nghiên cứu đã làm rõ thêm lý thuyết và 

thực tiễn tiêu dùng xanh, cụ thể là: 

- Công trình “Understanding Green Consumer Behaviour: A qualitative 

cognitive approach” (Tìm hiểu về hành vi ngƣời tiêu dùng xanh: Một cách nhận 

thức về chất lƣợng) của tác giả Sigmund A. Wagner (1997). Thông qua một 

phƣơng pháp tiếp cận liên ngành và những am hiểu sâu sắc từ tâm lý học và 

nhân học cũng nhƣ nghiên cứu chuyên sâu của chính tác giả, công trình nghiên 

cứu đã nghiên cứu sâu về hành vi ngƣời tiêu dùng, xã hội học về hoạt động tiêu 

dùng và tâm lý học hành vi. Trong công trình nghiên cứu này, tác giả sẽ làm rõ 

các câu hỏi: (1) Làm thế nào để ngƣời tiêu dùng nhận thức đầy đủ vai trò về các 

sản phẩm xanh? (2) Các quá trình nhận thức đƣợc cấu trúc dƣới tác động tiềm ẩn 

bởi các hoạt động nhận thức nhƣ thế nào? (3) Làm thế nào ngƣời tiêu dùng có 

thể thành công trong việc đánh giá các thuộc tính thân thiện với môi trƣờng của 

sản phẩm trong cuộc sống hàng ngày? 

- Công trình “Policy Instruments to Promote Sustainable Consumption” ( 

Công cụ chính sách để thúc đẩy tiêu dùng bền vững) của ASCEE team (2008) đã 

cho rằng: Các ƣu tiên can thiệp hiện tại của chính phủ nhằm để phát triển bền 

vững đang mới giải quyết phía cung, từ đó đòi hỏi cần thêm những biện pháp về 

phía cầu ngoài các giải pháp nhƣ nhãn sinh thái và chiến dịch nâng cao nhận 

thức của ngƣời tiêu dùng. nhóm lập luận phân tích và đƣa ra một số kiến nghị 

xây dựng, bổ sung hoàn thiện chính sách tiêu dùng bền vững cụ thể là: 1) Đảm 

nhận nhiều vai trò nhƣ thiết kế và thực hiện chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền 

vững 2) Thiết kế và hỗ trợ tiêu dùng bền vững về các hoạt động của các bên 

trong kinh doanh và xã hội dân sự. 3) Tìm các hình thức thể chế hóa phù hợp cho 

chính sách tiêu dùng bền vững . 4) Cố gắng khai thác hơn nữa toàn bộ tiềm năng 

của các mô hình tiêu dùng bền vững 5) Phát triển, hỗ trợ và sử dụng các công cụ 

có khả năng thích ứng tích hợp cao trong lĩnh vực phát triển tiến bộ công nghệ 6) 
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Thiết kế một công cụ tìm kiếm quy định về ý thức cộng đồng, phản hồi của xã 

hội và các giải pháp thực tế 7) Tạo cơ sở bằng chứng hợp lý thiết kế chính sách 

kết nối vòng đời và dữ liệu thị trƣờng với dữ liệu kinh tế xã hội về hành vi của 

ngƣời tiêu dùng 8) Giám sát và đánh giá tác động của chính sách nhƣ một phần 

liên tiếp của quá trình cải tiến liên tục. 

1.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước liên quan đến chính sách 

tiêu dùng xanh 

Trong quá trình đổi mới mô hình tăng trƣởng, tái cấu trúc nền kinh tế, Đảng 

và Nhà nƣớc ta đã chủ trƣơng phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trƣờng: 

“chú trọng phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trƣờng, từng bƣớc phát triển 

năng lƣợng sạch, sản xuất sạch, tiêu dùng sạch” (Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI, 

2011). Trên tinh thần đó, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết về chủ động ứng phó 

với biến đổi khí hậu, tăng cƣờng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng, trong 

đó khẳng định: “Đầu tƣ cho bảo vệ môi trƣờng là đầu tƣ cho phát triển bền vững”. 

Để thực hiện đƣợc chủ trƣơng này, Đảng ta đã xác định “Thúc đẩy chuyển đổi mô 

hình tăng trƣởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hƣớng tăng trƣởng xanh và 

phát triển biền vững, thí điểm phát triển mô hình kinh tế xanh, công nghiệp xanh, 

đô thị xanh, nông thôn xanh”. Theo đó, tại Đại hội XII của Đảng, Đảng ta xác 

định đến năm 2020, hoạt động kinh tế - xã hội có những bƣớc chuyển cơ bản 

trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hƣớng hợp lý, hiệu quả và bền vững, 

kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trƣờng, suy giảm đa dạng sinh học nhằm 

bảo đảm chất lƣợng môi trƣờng sống, duy trì cân bằng sinh thái, hƣớng tới nên 

kinh tế xanh, thân thiện với môi trƣờng, trong đó chú trọng đến việc sử dụng năng 

lƣợng tiết kiệm, hiêu quả, giảm mức phát thải khí nhà kính. 

Nhằm phục vụ cho đƣờng lối của Đảng và chính sách của Nhà nƣớc về 

phát triển KT-XH theo hƣớng thân thiện với môi trƣờng, khai thác và sử dụng tài 

nguyên hiệu quả, hợp lý, nhiều công trình nghiên cứu trong nƣớc đã tiến hành và 

góp phần quan trọng vào việc cung cấp những cơ sở khoa học, kinh nghiệm thực 
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tiễn và triển vọng thực hiện chính sách TDX ở Việt Nam. Các công trình nghiên 

cứu này đƣợc chia thành các nhóm sau: nhóm nghiên cứu về tăng trƣởng xanh, 

kinh tế xanh, nhóm nghiên cứu về tiêu dùng bền vững, nhóm nghiên cứu về tiêu 

dùng xanh. 

1.1.2.1 Nhóm các công trình nghiên cứu đến tăng trưởng xanh, kinh tế xanh 

Xây dựng nền kinh tế gắn với mô hình tăng trƣởng thân thiện với môi 

trƣờng, phục vụ cho yêu cầu phát triển bền vững là xu hƣớng chủ đạo trong các 

chiến lƣợc kinh tế - xã hội mỗi quốc gia. Ở Việt Nam trong nhiều năm vấn đề 

tăng trƣởng xanh, kinh tế xanh đã đƣợc các nhà nghiên cứu kinh tế, các nhà 

hoạch định chính sách thực sự quan tâm, nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề 

này đã đƣợc công bố, trong đó tiêu biểu những công trình sau: 

Thứ nhất, các công trình nghiên cứu về kinh tế xanh: 

Theo Chƣơng trình môi trƣờng Liên hợp quốc (2010), kinh tế xanh (Green 

Economy) là một nền kinh tế nhằm cải thiện đời sống con ngƣời và tài sản xã 

hội đồng thời chú trọng giảm thiểu những hiểm họa môi trƣờng và sự khan 

hiếm tài nguyên [52]. Trên tinh thần đó, nhiều tác giả đã nghiên cứu vấn đề này: 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học “Hƣớng đến nền kinh tế xanh trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu toàn cầu và vai trò của tuổi trẻ khối các cơ quan trung ƣơng” 

của nhóm tác giả Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối Cơ quan trung 

ƣơng (2014). Đây là tập hợp các bài nghiên cứu về các vấn đề về biến đổi khí 

hậu và tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển bền vững ở Việt Nam, những 

thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam trong việc chuyển đổi mô hình tăng 

tƣởng theo hƣớng nền kinh tế xanh. 

- Cuốn sách “Tái cấu trúc kinh tế theo mô hình tăng trƣởng xanh: Kinh 

nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam” của Viện Khoa học xã hội Việt Nam 

(2012). Công trình nghiên cứu tập hợp các bài viết về tái cấu trúc nền kinh tế 

trong bối cảnh hiện nay, kinh nghiệm của các nƣớc về xây dựng nền kinh tế xanh 

và đƣa ra những khuyến nghị về xây dựng nền kinh tế xanh ở Việt Nam. Công 
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trình nghiên cứu đã rút ra những kết luận quan trọng, đó là: “chuyển đổi mô hình 

tăng trƣởng theo hƣớng kinh tế xanh” đã và đang đƣợc nhiều tổ chức quốc tế, 

các định chế kinh tế toàn cầu và nhiều chính phủ ƣu tiên thực hiện, bởi tăng 

trƣởng xanh không chỉ là động lực thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu, mà còn là 

mô hình công cụ thực hiện phát triển bền vững: (1) Phát triển kinh tế, (2) Đảm 

bảo an sinh, phúc lợi xã hội, (3) Bảo vệ môi trƣờng”. 

Ngoài ra còn các công trình nhƣ bài báo: “Phát triển kinh tế xanh trên thế giới 

và hàm ý chính sách cho Việt Nam” của tác giả Trần Văn Nghĩa (2016), bài báo 

“Xây dựng nền tảng cho Kinh tế xanh” của tác giả Hải Nam (2013), cuốn sách 

“Quản lý nhà nƣớc đối với tài nguyên và môi trƣờng vì sự phát triển bền vững dƣới 

góc nhìn xã hội và nhân văn” của tác giả Phạm Thị Ngọc Trâm (2006). 

Thứ hai, các công trình tiêu biểu về tăng trưởng xanh 

- Cuốn sách “Chính sách tăng trưởng xanh ở một số nước ASEAN trong 

bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu”, của tác giả 

Nguyễn Huy Hoàng chủ biên (2015). Với cách tiếp cận so sánh, tác giả của công 

trình đã phân tích chính sách tăng trƣởng xanh của các nƣớc Indonesia, 

Malaysia, Phillippines và Thái Lan. Thông qua đó, tác giả nhận thấy rằng để 

“xanh hoá” nền kinh tế cần phải tiến hành đồng bộ các giải pháp, đó là: (i) Đảm 

bảo tính hiệu quả về kinh tế và môi trƣờng của nhóm các chỉ số về môi trƣờng và 

tài nguyên của nền kinh tế, (ii) Đảm bảo tính bền vững về nhóm các chỉ số về 

kinh tế và môi trƣờng, (iii) Tăng trƣởng phải bảo đảm duy trì chất lƣợng môi 

trƣờng sống, (iv) Tăng trƣởng phải biết vận dụng vào các cơ hội kinh tế và phản 

ứng của chính sách tăng trƣởng, (v) tăng trƣởng xanh phải đƣợc đặt trong bối 

cảnh kinh tế - xã hội và đặc điểm của tăng trƣởng truyền thống, (vi) Việc thực 

hiện chiến lƣợc tăng trƣởng xanh không đơn giản cho các nƣớc Asean nói chung 

và các nƣớc Indonesia, Malaysia, Phillippines và Thái Lan nói riêng đang phải 

đối mặt với một số khó khăn nhất định là sự bất cân đối về cơ cấu kinh tế, biến 

đổi khí hậu đang ngày càng hiện hữu và thách thức các nƣớc, thiếu hụt nguồn 
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nhân lực và tài lực. 

Ngoài ra còn một số công trình khác: bài viết “Tăng trưởng xanh ở các 

nước ASEAN” của tác giả Lê Văn Chiến (2016), bài viết đã đƣa ra khung phân 

tích tăng trƣởng xanh của OECD, trong đó tập trung vào các nhân tố: (1) năng 

suất của tài nguyên và môi trƣờng, (2) tài nguyên thiên nhiên, (3) chất lƣợng môi 

trƣờng sống, (4) cơ hội kinh tế và lựa chọn chính sách hƣớng đến tăng trƣởng 

xanh, bài viết “Tăng trưởng xanh ở Việt Nam” của tác giả Lê Văn Chiến (2016), 

bài viết “Mô hình tăng trưởng xanh: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam” của 

tác giả Đào Khánh Hùng (2016), bài viết “Tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc 

tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam” của các giả Nguyễn Thị Tuệ Anh và Đặng 

Thị Thu Hoài (2015), trong đó, bài viết đã đƣa ra nội hàm của tăng trƣởng xanh 

và chính sách, các công cụ chính sách thúc đẩy tăng trƣởng xanh, bài viết “Mô 

hình tăng trưởng xanh: Khung phân tích và lựa chọn chính sách cho Việt Nam” 

của tác giả Nguyễn Trọng Hoài (2012). 

1.1.2.2 Nhóm các công trình nghiên cứu đến tiêu dùng, tiêu dùng bền vững và 

tiêu dùng xanh 

Trong thời gian gần đây vấn đề tiêu dùng xanh đã đƣợc một số tác giả 

nghiên cứu, tuy vậy, chủ yếu các công trình này mới tiếp cận từ nội hàm của tiêu 

dùng xanh và hành vi tiêu dùng xanh của ngƣời tiêu dùng. Tiêu biểu cho cách 

tiếp cận này có một số công trình sau: 

- Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu những nhân tố tác động tới mối quan hệ giữa ý 

định và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam”, của tác giả Hoàng 

Thị Bảo Thoa (2017). Công trình này tập trung trả lời cho câu hỏi tại sao nhiều 

ngƣời tiêu dùng dù có ý định nhƣng không có hành vi tiêu dùng xanh thực tế hay tại 

sao trong trƣờng hợp này ý định tác động mạnh mẽ đến hành vi tiêu dùng xanh. 

Thông qua việc tìm ra các nhân tố có thể thúc đẩy hoặc cản trở mối quan hệ giữa ý 

định và hành vi tiêu dùng xanh của ngƣời tiêu dùng Việt Nam, nghiên cứu sẽ đề 

xuất cho các nhà hoạch định chính sách cũng nhƣ các DN các chƣơng trình, chính 
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sách để ngƣời tiêu dùng Việt Nam biến ý định thành hành vi tiêu dùng xanh thực tế. 

Tác giả cho rằng, ý định và hành vi tiêu dùng xanh của ngƣời tiêu dùng đã có những 

cải thiện đáng kể.  

Ngoài ra còn một số công trình nghiên cứu tƣơng tự nhƣ: “Xu hƣớng tiêu 

dùng xanh trên thế giới và Việt Nam” của tác giả Hoàng Thị Bảo Thoa (2015); bài 

viết “Kiểm định mô hình các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi tiêu dùng xanh” của 

tác giả Vũ Anh Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Nguyễn Thu Huyền (2012); bài 

viết “Thực trạng và đánh giá về chính sách mua sắm công xanh Việt Nam” của tác 

giả Lƣơng Thị Ngọc Hà (2017), bài viết “Định hƣớng và một số giải pháp chính 

sách thực hiện mua sắm công xanh và chuỗi cung ứng xanh” của tác giả Minh 

Nguyên (2016), Bài viết “Xu hƣớng quản lý tài sản công và mua sắm xanh tại một 

số nƣớc trên thế giới” của tác giả Phạm Thị Phƣơng Hoa (2016), bài viết “Phát 

triển mô hình giả định các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi tiêu dùng xanh” của các 

tác giả Vũ Anh Dũng, Nguyễn Thu Huyền và Nguyễn Thị Ngọc Ánh (2012), 

trong đó các tác giả đã đƣa ra các khái niệm về tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền 

vững, sản phẩm xanh, nhãn sinh thái và các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi tiêu 

dùng xanh, Bài viết “Tiêu dùng xanh tài nguyên thiên nhiên - một cách thực hiện 

Chiến lƣợc tăng trƣởng xanh ở Việt Nam” của tác giả Nguyễn Danh Sơn (2014). 

1.1.2.3 Nhóm công trình nghiên cứu về chính sách tiêu dùng xanh 

Nghiên cứu về chính sách tiêu dùng xanh đã đƣợc nhiều nhà khoa học 

chuyên ngành kinh tế, chính trị, hành chính công, quản lý công và chính sách 

công đã nghiên cứu trong thời gian qua, trong đó các công trình nghiên cứu sau: 

Các công trình nghiên cứu về thực tiễn chính sách công ở Việt Nam và 

một số nƣớc trên thế giới hƣớng tới phát triển kinh tế xanh nói chung và tiêu 

dùng xanh nói riêng. 

- Cuốn sách “Chính sách công và phát triển bền vững: cán cân thanh 

toán, nợ công và đầu tư công” của tập thể tác giả Trƣờng Đại học kinh tế - Đại 

học Quốc gia Hà Nội (2012). Công trình nghiên cứu là tập hợp các bài nghiên 
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cứu chuyên sâu về chính sách tài chính, tiền tệ, đầu tƣ công ở Việt Nam và một 

số nƣớc trên thế giới nhằm góp phần chỉ rõ sự thiếu bền vững trong trong chính 

sách kinh tế Việt Nam hiện nay. 

Ngoài công trình nghiên cứu trên, còn các công trình nghiên cứu: Đề tài cấp 

bộ “Đánh giá tác động của tiêu dùng xanh trong phát triển bền vững ở Việt Nam 

hiện nay” của tác giả Trần Ngọc Ngoạn (2015). Công trình đã nghiên cứu cơ sở lý 

luận về xây dựng chính sách tiêu dùng xanh và kinh nghiệm một số nƣớc trên thế 

giới về xây dựng chính sách liên quan đến tiêu dùng xanh. Trên cơ sở đó, tác giả 

đánh giá thực trạng tiêu dùng xanh ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm thúc 

đẩy tiêu dùng xanh ở Việt Nam. Với cách tiếp cận từ mô hình lý thuyết hành vi tiêu 

dùng và mô hình lý thuyết hành vi kế hoạch, tác giả công trình đã đƣa ra các khái 

niệm nhƣ: sản phẩm xanh, công nghệ xanh, mua sắm công xanh và tiêu dùng xanh: 

“tiêu dùng xanh là một chuỗi các hành vi: (i) Mua sắm một sản phẩm hoặc dịch vụ 

xanh, (ii) Sử dụng xanh: tiết kiệm, tái sử dụng, tái chế, sử dụng bao bì xanh, xử lý 

rác xanh, (iii) Tuyên truyền và tác động đến cộng đồng thực hiện mua sản phẩm 

xanh và sử dụng xanh”. Trên cơ sở đó, tác giả cũng chỉ ra các nhân tố ảnh hƣởng tới 

tiêu dùng xanh: Nhân tố tài chính, nhân tố thể chế, nhân tố thị trƣờng, nhân tố công 

nghệ, nhân tố quản trị, thông tin - tuyên truyền và hội nhập. Để có cơ sở đối chiếu 

và hoàn thiện chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam, công trình đã khái quát kinh 

nghiệm của Mỹ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái 

Lan về xây dựng chính sách liên quan đến tiêu dùng xanh. Trên cơ sở lý luận đó, tác 

giả đã phân tích, đánh giá thực trạng và xu hƣớng tiêu dùng xanh ở Việt Nam giai 

đoạn 2001-2013, trong đó, tác giả đã khái quát hệ thống cơ chế, chính sách và pháp 

luật Việt Nam liên quan đến tiêu dùng xanh Việt Nam. 

1.1.3 Những vấn đề thuộc đề tài luận án chưa được các công trình đã công bố 

nghiên cứu giải quyết 

Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc liên quan đến chính sách 

tiêu dùng xanh đã xây dựng đƣợc khung phân tích hành vi tiêu dùng xanh, xu 
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hƣớng tất yếu chuyển đổi từ nền kinh tế “nâu” sang nền kin tế “xanh”, trong đó 

bao hàm cả quá trình thay đổi hành vi tiêu dùng (của các chủ thể trong xã hội) từ 

hành vi tiêu dùng truyền thống sang hành vi tiêu dùng thân thiện với môi trƣờng. 

Các công trình đã nghiên cứu tƣơng đối toàn diện về hành vi tiêu dùng xanh và 

đƣa ra mô hình phân tích hành vi tiêu dùng xanh để qua đó thấy rõ đƣợc những 

yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh. Để thay đổi hành vi tiêu dùng, đòi hỏi 

sự điều chỉnh hệ thống chính sách công ở nhiều nƣớc trên thế giới, đặc biệt là các 

chính sách về kinh tế, thông qua đó làm thay đổi chiến lƣợc sản xuất, kinh doanh 

của nhà sản xuất, thay đổi hình thức mua sắm của chính phủ và của ngƣời dân. 

Kết quả nghiên cứu trên sẽ là nền tảng quan trọng để tác giả xây dựng cơ 

sở lý luận cho luận án, tuy nhiên, nghiên cứu về chính sách tiêu dùng xanh, các 

công trình nghiên cứu trên vẫn còn những hạn chế cần phải tiếp tục đƣợc nghiên 

cứu tiếp, đó là: 

- Các công trình nghiên cứu chƣa phân tích rõ mối tƣơng quan giữa chính 

sách tiêu dùng xanh với các chính sách khác trong hệ thống chính sách công, đặc 

biệt là chính sách kinh tế. Thực tế, các công trình trên chủ yếu nghiên cứu vấn đề 

tiêu dùng xanh từ giác độ hành vi của chủ thể tiêu dùng, thay vì nhìn từ tiến trình 

chính sách công. 

- Mối quan hệ giữa Chính phủ-chủ thể quản lý nhà nƣớc, các doanh 

nghiệp-nhà sản xuất, ngƣời dân-ngƣời tiêu dùng) trong chỉnh thể một chính sách 

công chƣa đƣợc các công trình nghiên cứu phân tích rõ. Việc phân tích kỹ mối 

quan hệ này sẽ đánh giá đúng đắn đƣợc chất lƣợng của chính sách và tác động 

của chúng đối với thực tiễn. 

- Các công trình chủ yếu tập trung nghiên cứu lý thuyết về tiêu dùng xanh, 

chƣa có một công trình nghiên cứu chuyên biệt về chính sách tiêu dùng xanh cụ 

thể để chỉ ra những khó khăn trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách 

tiêu dùng xanh. 
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Nhƣ vậy, đến thời điểm hiện tại các công trình nghiên cứu trong và ngoài 

nƣớc vẫn chƣa có một công trình nghiên cứu một cách đầy đủ, trọn vẹn vấn đề 

chính sách tiêu dùng xanh dƣới giác độ chính sách công. Các kết quả nghiên cứu 

trên mới chủ yếu tập trung vào phân tích hành vi tiêu dùng, do đó những kết quả 

nghiên cứu này chỉ giúp tác giả làm rõ thêm tác động của chính sách tiêu dùng xanh 

trong thực tiễn thông qua việc phân tích, đánh giá sự thay đổi hành vi tiêu dùng. 

1.1.4 Những vấn đề trọng tâm luận án sẽ tập trung nghiên cứu giải quyết 

Từ những hạn chế trên, để tiếp tục nghiên cứu sâu sắc về chính sách tiêu 

dùng xanh cần phải tiếp tục tập trung vào các nội dung sau: 

- Nghiên cứu chính sách tiêu dùng xanh với tƣ cách là một chính thể chính 

sách, do đó cần phải tập trung vào từng công đoạn của chính sách: hoạch định, 

thực thi, phân tích, đánh giá chính sách. 

- Nghiên cứu so sánh chính sách tiêu dùng xanh ở một số nƣớc phát triển 

trên thế giới, các quốc gia để rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạch định 

và thực thi chính sách tiêu dùng xanh. 

- Nghiên cứu thực tiễn hoạch định và thực thi chính sách tiêu dùng xanh ở 

Việt Nam, để chỉ ra những mặt thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân của nó. 

- Đề xuất những cách thức, biện pháp để hoàn thiện chính sách tiêu dùng 

xanh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. 

1.2. Phƣơng hƣớng giải quyết các vấn đề của luận án 

1.2.1. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu đề tài 

 a. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 

* Mục tiêu tổng quát: Hệ thống hóa, bổ sung và luận giải rõ cơ sở lý luận 

và thực tiễn về chính sách tiêu dùng xanh để đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp 

xây dựng,hoàn thiện và thực hiện chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam nhằm 

đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế xanh thời kỳ đến năm 2030. 

 *Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa, bổ sung và luận giải rõ cơ sở lý luận về chính sách TDX. 
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- Đánh giá khách quan thực trạng chính sách và thực thi chính sách tiêu 

dùng xanh ở Việt Nam, xác định đúng những kết quả, hạn chế và nguyên nhân. 

- Đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện chính sách tiêu 

dùng xanh ở Việt Nam thời kỳ đến năm 2030. 

b. Câu hỏi nghiên cứu 

Thứ nhất, Tiêu dùng xanh là gì và Nhà nƣớc cần phải làm gì để thúc đẩy 

tiêu dùng xanh trong phát triển nền kinh tế xanh, tăng trƣởng xanh? 

Thứ hai, Khung khổ và nội dung chính sách tiêu dùng xanh trong phát 

triển kinh tế xanh ở một quốc gia nhƣ thế nào? 

Thứ ba, Những chính sách nào đang có hiệu lực điều chỉnh việc tiêu dùng 

xanh ở Việt Nam? 

Thứ tư,Để thúc đẩy tiêu dùng xanh ở Việt Nam thời kỳ đến năm 2030 cần 

có những chính sách gì của Nhà nƣớc? 

1.2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là các vấn đề lý luân và thực tiễn về chính 

sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế xanh. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: luận án tập trung nghiên cứu chính sách tiêu dùng xanh, 

bao gồm cả chính sách chi tiêu công xanh (tiêu dùng của chính phủ) và chính 

sách tiêu dùng xanh của dân cƣ (tiêu dùng cuối cùng của dân cƣ) nhƣng không 

nghiên cứu chính sách tiêu dùng xanh trong sản xuất (tiêu dùng trung gian). 

- Về không gian: Việt Nam. 

- Về thời gian: luận án tập trung nghiên cứu, khảo sát, đánh giá chính sách 

TDX ở Việt Nam từ 2012 và đề xuất chính sách TDX ở Việt Nam đến năm 2030. 

1.2.3 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứuvà khung phân tích của luận án 

a. Cơ sở lý thuyết và cách tiếp cận nghiên cứu 

Luận án sử dụng cơ sở lý thuyết về tiêu dùng xanh trong phát triển kinh tế 
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xanh, thực hiện phát triển bền vững và vai trò của Nhà nƣớc đối với thúc đẩy tiêu 

dùng xanh để nghiên và giải quyết các vấn đề chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam. 

Đề tài được thực hiện với cách tiếp cận cụ thể như sau: 

- Cách tiếp cận tổng thể, toàn diện: tác giả nghiên cứu và giải quyết các 

vấn đề một cách tổng thể và toàn diện về chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam. 

- Cách tiếp cận thực tiễn: Tác giả tiếp cận và giải quyết các vấn đề liên quan 

đến việc hoạch định và thực thi chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam trong thời 

gian qua, đề xuất những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của nƣớc ta. 

- Cách tiếp cận hệ thống: việc nghiên cứu chính sách tiêu dùng xanh phải 

đƣợc đặt trong chính sách phát triển KT-XH, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam 

đang thực hiện chính sách phát triển bền vững với ƣu tiên chuyển đổi sang mô 

hình tăng trƣởng xanh. 

- Cách tiếp cận động, liên ngành và dựa trên những nguyên lý cơ bản của 

chính sách công: Các giải pháp đƣa ra nhằm hoàn thiện chính sách tiêu dùng 

xanh ở Việt Nam không chỉ đƣợc nghiên cứu và xây dựng trên cơ sở lý thuyết 

mà còn tính đến cả cơ chế bảo đảm thực hiện chính sách này trên thực tế hiện 

nay và thời gian sắp tới. 

Với các cách tiếp cận đó, nghiên cứu đƣa ra khung phân tích của nghiên cứu: 

Nghiên cứu sẽ tiếp cận từ 2 phía: Ngƣời tiêu dùng (doanh nghiệp, cơ 

quan/tổ chức, cá nhân/hộ gia đình) và từ phía các chính sách tiêu dùng xanh (bao 

gồm công cụ, thuế, hàng rào kỹ thuật, hành chính, 4 nhóm chính sách chủ yếu) 

 Quá trình thực thi chính sách sẽ bao gồm các nhà thực thi và quá trình này 

sẽ bị ảnh hƣởng bởi các yếu tố nội tại và các yếu tố bên ngoài. Quá trình thực thi 

chính sách tiêu dùng xanh sẽ đƣa lại những kết quả và hiệu quả của chính sách 

(kết quả về nhận thức, lợi ích kinh tế, môi trƣờng, cung cầu hàng hóa và phát 

triển bền vững, ứng xử/hành vi trong tiêu dùng), điều này sẽ ảnh hƣởng trực tiếp 

đến xã hội. 
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Các yếu tố ảnh hƣởng: 

 * Khách quan: Bối 

cảnh quốc tế, thể chế 

chính sách, trình độ phát 

triển kinh tế - xã hội 

* Chủ quan: Yếu tố 

nhận thức,tài chính, 

nguồn nhân lực, công 

nghệ,  

CHÍNH SÁCH  

TIÊU DÙNG XANH  

Chủ trƣơng, đƣờng lối 

của Đảng, Nhà nƣớc  

về tiêu dùng xanh  

Nhiệm vụ, yêu cầu về 

phát triển kinh tế xanh  

Hạn chế, nguyên 

nhân của hạn chế  

Hoàn thiện chính 

sách tiêu dùng xanh 

Hoạch 

định 

chính 

sách TDX 

Ban hành 

khung pháp 

lý chính 

sách TDX 

Tổ chức 

thực hiện 

chính sách 

TDX 

Thanh tra, 

giám sát 

chính sách 

TDX 

Nhóm chính sách 

TDX: 

1. Nhóm chính sách 

nhằm hạn chế tiêu dùng 

sản phẩm “nâu” 

2. Nhóm chính sách 

nhằm ràng buộc ngƣời 

tiêu dùng thực hiện tiêu 

dùng xanh 

3. Nhóm chính sách 

nhằm khuyến khích, kích 

thích và hỗ trợ tiêu dùng 

xanh 

4. Nhóm chính sách bảo 

vệ ngƣời tiêu dùng xanh 

Công cụ thực hiện chính 

sách TDX 

- Thuế 

- Hàng rào kỹ thuật 

- Hành chính 

 

Hình 1.1. Khung lý thuyết nghiên cứu đề tài luận án 

(Nguồn: tác giả xây dựng, năm 2018) 
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b. Phương pháp nghiên cứu 

* Phương pháp thu thập dữ liệu 

- Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 

Nghiên cứu tiến hành thu thập các dữ liệu về chính sách tiêu dùng xanh, 

báo cáo tình hình thực thi chính sách thông qua các sách, tạp chí và các nghiên 

cứu trƣớc đây. Nghiên cứu đã thu thập dữ liệu trên các trang website điện tử, 

các thƣ viện. Điều này cho phép nghiên cứu có một cách nhìn tổng thể về chính 

sách tiêu dùng xanh, thực trạng thực thi chính sách tiêu dùng xanh, các thành 

tựu và hạn chế cũng nhƣ kết quả và hiệu quả thực thi chính sách tiêu dùng xanh. 

- Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 

+ Phương pháp phỏng vấn sâu cá nhân: Tác giả tiến hành phỏng vấn sâu 

đại diện của các công ty, DN đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân 

phối sản phẩm xanh cũng nhƣ các sản phẩm thông thƣờng khác ở Việt Nam. Tác 

giả cũng tiến hành phỏng vấn sâu ngƣời dân với tƣ cách là những ngƣời tiêu 

dùng hàng hóa đồng thời phỏng vấn các công chức, viên chức, ngƣời lao động 

trong các cơ quan hành chính nhà nƣớc với tƣ cách là những ngƣời tham gia vào 

quá trình hoạch định và thực thi chính sách tiêu dùng xanh. Mục đích của việc 

phỏng vấn sâu những cá nhân này là nhằm tìm hiểu sâu hơn quan điểm của họ về 

những chính sách tiêu dùng xanh hiện đang đƣợc thực thi, những thuận lợi và 

khó khăn mà bản thân họ gặp phải trong việc thực thi những chủ trƣơng, chính 

sách của Đảng và Nhà nƣớc về tiêu dùng xanh cũng nhƣ hiện trạng và xu hƣớng 

tiêu dùng xanh của gia đình/cơ quan/ công ty họ.  

+ Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: Tác giả tiến hành điều tra thu 

thập thông tin bằng phiếu hỏi với ba đối tƣợng chính là: Đại diện của các công 

ty, DN đang hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ hàng hóa ở Việt Nam. Thứ hai 

là ngƣời dân với tƣ cách là ngƣời tiêu dùng và thứ ba là các cán bộ trong các cơ 

quan hành chính nhà nƣớc các cấp với tƣ cách là ngƣời tham gia vào quá trình 

hoạch định và thực thi chính sách tiêu dùng xanh. Với mỗi khách thể nghiên cứu 
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tác giả có một bảng hỏi riêng với câu hỏi đƣợc chuẩn bị sẵn để khách thể nghiên 

cứu điền phiếu hỏi theo ý kiến của cá nhân họ. Số lƣợng mẫu điều tra cụ thể nhƣ 

sau: Đối với ngƣời dân: 480 phiếu, đối với các cán bộ trong các doanh nghiệp: 

205 phiếu, đối với cán bộ công chức Nhà nƣớc: 320 phiếu. 

+ Phương pháp quan sát có sự tham gia và quan sát không có sự tham 

gia: Tác giả tiến hành quan sát các điểm bán hàng nhƣ chợ, siêu thị, các cửa 

hàng bán đồ chuyên dụng, các gian hàng; quầy hàng bán sản phẩm xanh và các 

cửa hàng quầy hàng bán đồ thông thƣờng khác để tìm hiều về hành vi tiêu dùng 

của khách hàng. Việc quan sát các không gian và địa điểm này giúp tác giả tìm 

hiểu các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng của ngƣời dân DN và cơ quan.  

* Công cụ xử lý dữ liệu 

Nghiên cứu sử dụng excel và phần mềm SPSS để xử lý và phân tích dữ 

liệu. Đây là những phần mềm thông kê thông dụng và có những đặc tính thống 

kê trong phân tích kinh tế.  

* Phương pháp phân tích dữ liệu, phương pháp so sánh: phƣơng pháp này 

dùng để so sánh chính sách tiêu dùng xanh của một số nƣớc tiên tiến trên thế 

giới, qua đó rút ra bài học kinh cho Việt Nam hiện nay. 
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CHƢƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIÊU DÙNG XANH 

TRONG PHÁT TRIÊN KINH TẾ XANH 
 

2.1 Tiêu dùng xanh trong phát triển kinh tế xanh 

2.1.1 Kinh tế xanh và các bên liên quan trong phát triển kinh tế xanh 

2.1.1.1 Kinh tế xanh, tăng trưởng xanh trong phát triển bền vững 

* Kinh tế xanh 

 Khái niệm “kinh tế xanh” gần đây nhận đƣợc sự quan tâm nhiều do sự 

thay đổi đa chiều của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng kinh 

tế thế giới năm 2008. Tại hội thảo của Liên Hợp Quốc về PTBV đƣợc tổ chức ở 

Rio, Brazil 2012, đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã lựa chọn “Nền kinh tế xanh 

trong điều kiện PTBV và xóa đói giảm nghèo” là chủ đề chính của Đại hội.  

 Các cuộc thảo luận gần đây đi đến một nhận thức chung về lập trƣờng và 

nguyên tắc ứng xử đối với vấn đề kinh tế xanh: “Là một bộ chính sách chung để 

thúc đẩy đầu tƣ vào các ngành/lĩnh vực có ý nghĩa về môi trƣờng, đồng thời 

đóng góp tới mục tiêu PTBV và xóa đói giảm nghèo”. Đây là khái niệm đƣợc 

xuất phát từ một loạt các tiếp cận chính sách kinh tế, những khái niệm, ý tƣởng, 

nguyên tắc đã đƣợc tiếp nối trong 20 năm qua” (UNEP, 2010. First Meeting of 

the Issue Management Group on Green Economy 23-24 March 2010, 

Washington). Tuy nhiên Ủy ban của UNCSD họp vào tháng 5 năm 2010 cho 

rằng vẫn chƣa có một sự đồng thuận chung về những gì là cần thiết cho một nền 

kinh tế xanh và mối quan hệ của nó với khái niệm rộng hơn đó là PTBV (First 

Preparatory Committee Meeting for the UN Conference on Sustainable 

Development 2012.CoChairs’Summary, 19 May 2010). 

Nền kinh tế xanh trƣớc đây đƣợc hiểu nhƣ một hệ thống kinh tế tƣơng 

thích với môi trƣờng tự nhiên và thân thiện với môi trƣờng. Ngày nay thì khái 

niệm về nền kinh tế xanh đã đƣợc phát triển và cũng đã xem xét đến các vấn đề 
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xã hội. Với việc sử dụng công nghệ sạch và năng lƣợng sạch, nền kinh tế xanh 

đƣợc kỳ vọng để cung cấp một môi trƣờng an toàn và lành mạnh hơn, sáng tạo ra 

những công việc xanh thay thế (các công việc xanh đƣợc định nghĩa nhƣ các 

công việc trong nông nghiệp, sản xuất, nghiên cứu và phát triển, quản lý và các 

hoạt động dịch vụ đóng góp bền vững tới việc bảo đảm hay lƣu trữ chất lƣợng 

môi trƣờng (UNEP, 2008). Kinh tế xanh nên xem xét ở một ngữ cảnh rộng lớn 

hơn về PTBV và xóa đói giảm nghèo. Thực hiện trên một nền KTX bao gồm 27 

nguyên tắc PTBV đã đƣợc xác định tại hội nghị Thƣợng đỉnh Trái đất năm 1992.  

Một số quan niệm khác nhau về kinh tế xanh: 

Theo Chƣơng trình Môi trƣờng LHQ (UNEP), “Nền kinh tế xanh là nền 

kinh tế nâng cao đời sống của con ngƣời và cải thiện công bằng xã hội, đồng thời 

giảm thiểu đáng kể những rủi ro môi trƣờng và những thiếu hụt sinh thái”. Nói 

cách khác, nền kinh tế xanh là nền kinh tế có mức phát thải thấp, sử dụng hiệu 

quả tài nguyên và hƣớng tới công bằng xã hội.  

Theo Chƣơng trình phát triển LHQ (UNDP), “Nền kinh tế xanh là nền kinh 

tế trong đó có tính đến sự liên kết sống còn giữa kinh tế, xã hội và môi trƣờng, 

có sự chuyển đổi của quá trình sản xuất và mẫu hình tiêu dùng, trong đó góp 

phần làm giảm ô nhiễm và rác thải sử dụng tài nguyên, nguyên liệu và năng 

lƣợng một cách hiệu quả để tái sinh và đa dạng hóa nền kinh tế, tạo thêm cơ hội 

việc làm, đẩy mạnh thƣơng mại bền vững, giảm đói nghèo, cải thiện công bằng 

và phân phối thu nhập”. 

Theo Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD): “Nền kinh tế xanh là nền 

kinh tế tạo ra, phân phối sản phẩm và dịch vụ thân thiện môi trƣờng, năng lƣợng 

tái tạo, giao thông và nhiên liệu sạch và công trình xanh, giảm mức tiêu thụ năng 

lƣợng, nguyên liệu, nƣớc thông qua chiến lƣợc hiệu quả năng lƣợng và tài 

nguyên và chuyển đổi từ các cấu phần các-bon sang không các-bon”. 

Theo Ủy ban Kinh tế - Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng 

(ESCAP), “Kinh tế xanh là cách tiếp cận để đạt đƣợc tăng trƣởng kinh tế, với 
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mục đích phát triển kinh tế đồng thời đảm bảo sự bền vững về môi trƣờng”. 

Từ các quan niệm trên về KTX, có thể rút ra đặc điểm của nền KTX như sau: 

Thứ nhất, là nền kinh tế thân thiện với môi trƣờng, giảm phát thải khí nhà 

kính, qua đó giảm thiểu gây BĐKH. 

Thứ hai, là nền kinh tế tăng trƣởng theo chiều sâu, hao tổn ít nhiên liệu, 

tăng cƣờng các ngành công nghiệp sinh thái, đổi mới công nghệ. 

Thứ ba, là nên kinh tế tăng trƣởng bền vững, hƣớng đến xóa đói giảm 

nghèo và phát triển công bằng. 

Các nƣớc đi đầu trong phát triển kinh tế xanh đã có nhiều giải pháp hiệu 

quả nhằm phát triển kinh tế xanh, trong đó có các biện pháp chủ yếu nhƣ: xây 

dựng cơ sở hạ tầng bền vững, tiêu thụ bền vững, xanh hóa kinh doanh và cải 

cách thuế sinh thái. 

* Tăng trưởng xanh 

Khái niệm kinh tế xanh thƣờng liên quan đến các ý tƣởng nhƣ “tăng 

trƣởng với lƣợng các-bon thấp” hay “tăng trƣởng xanh”. Trong ngữ cảnh nền 

kinh tế xanh thuật ngữ “phát triển” không đơn giản là phát triển đầu ra của nền 

kinh tế mà còn ám chỉ đến “quy trình kinh tế bền vững”.  

“Tăng trƣờng với lƣợng các bon thấp” và “tăng trƣởng xanh” là các cách 

khác nhau để nhấn mạnh mô hình chuyển đổi nó không phải là “xanh” chống lại 

sự “phát triển” mà nó tìm kiếm cách để PTBV. Mỗi đất nƣớc sẽ phải có những 

đánh giá riêng của chính nƣớc đó và sẽ thiết kế những chính sách riêng của chính 

họ, cấu trúc thể chế và các biện pháp thực hiện, phụ thuộc vào nguồn lực tài 

nguyên quốc gia, những thách thức, những nhu cầu và các ƣu tiên (UNEP, 2009. 

Global Green New Deal. An Update for the G20 Pittsburgh Summit).  

Mặc dù hiện nay thuật ngữ “tăng trưởng xanh” đƣợc sử dụng một cách 

rộng rãi, nhƣng một định nghĩa thống nhất về thuật ngữ này vẫn chƣa rõ ràng, 

mặc dù có sự đồng thuận về bản chất “tăng trƣởng xanh” nghĩa là gì. Nó thƣờng 

đƣợc xem nhƣ một thuật ngữ đồng nghĩa với một khía cạnh của PTBV. Ngân 
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hàng thế giới WB cho rằng “tăng trƣởng xanh” là “hiệu quả trong việc sử dụng 

tài nguyên thiên nhiên, tối thiểu ô nhiễm và tác động tới môi trƣờng, khả năng 

ứng phó với các thảm họa tự nhiên và vai trò của quản lý môi trƣờng và nguồn 

vốn tự nhiên trong việc ngăn chặn các thảm họa vật lý”. 

* Các nguyên tắc và thành phần chính của phát triển kinh tế xanh 

Tầm nhìn của nền kinh tế xanh là cố gắng để định hƣớng phát triển kinh tế 

theo hƣớng của PTBV. Theo quan điểm hiện nay về nền kinh tế xanh có 5 nhân tố 

chính ủng hộ việc chuyển dịch sang hƣớng sản xuất và tiêu dùng bền vững hơn.  

Bảng 2.1: Các nhân tố chính của nền kinh tế xanh 

TT Các nhân tố chính Nội dung của các nhân tố 

1 

Các thế hệ và việc 

sử dụng nguồn 

năng lƣợng có khả 

năng tái tạo 

Ám chỉ tới tất cả các nguồn năng lƣợng có thể sử 

dụng và tái sử dụng nhằm thay thế nguồn nguyên 

liệu hóa thạch mà không gây ra các kết quả không 

mong muốn về khí gas gây hiệu ứng nhà kính và ô 

nhiêm khác xuất phát từ việc đốt cháy nguyên liệu 

hóa thạch. 

2 
Hiệu quả năng 

lƣợng 

Tìm kiếm những phƣơng pháp thích ứng và công 

nghệ hiệu quả hơn nhằm sử dụng ít năng lƣợng 

những vẫn cung cấp một mức tƣơng tự về dịch vụ 

năng lƣợng.  

3 
Quản lý và tối thiểu 

hóa rác thải 

Xem xét các tiếp cận khác nhau từ việc phòng 

ngừa, tối thiểu hóa, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, 

chuyển đổi và xử lý rác thải để đảm bảo việc sử 

dụng nguyên liệu và việc phát ra rác thải duy trì 

trong khả năng hấp thụ của hành tinh. 

4 

Bảo tồn và sử dụng 

bền vững các 

nguồn TNTN đang 

tồn tại 

Thừa nhận tầm quan trọng và giá trị kinh tế của tài 

nguyên thiên nhiên nhƣ nƣớc ngọt, rừng, đất, san 

hô và dịch vụ hệ sinh thái cung cấp bởi hệ sinh thái 

giàu có và đa dạng. 

5 
Sáng tạo ra công 

việc xanh 

Cung cấp những cấp việc phù hợp đảm bảo mức 

sống, điều kiện lao động an toàn, đảm bảo an ninh 

nghề nghiệp, sự tôn trọng và quyền của ngƣời lao 

động.  

(Nguồn: FAO, 2010. Payments for environmental services  

within the context of the green economy) 
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Sự thay đổi của 5 nhân tố này có thể đƣợc thực hiện trong tất cả các lĩnh 

vực của nền kinh tế: Lĩnh vực chính nơi chuyển đổi tài nguyên vào những sản 

phẩm quan trọng bao gồm: nông nghiệp, thủy sản, tất cả các ngành công nghiệp 

dầu mỏ và khai thác đá. Lĩnh vực thứ hai nơi mà sử dụng đầu ra của lĩnh vực thứ 

nhất và sản xuất ra những hàng hóa cuối cùng. Các đơn vị là các trƣờng đại học 

cung cấp thông tin và dịch vụ. Cho tất cả các lĩnh vực để thiết lập đối với phạm vi 

có thể, chu kỳ năng lƣợng và ít nhất là tối thiểu hóa rác thải và thúc đẩy tái chế.  

Vì vậy, sự chuyển dịch và tái chuyển đổi đối với nền kinh tế xanh đƣợc kỳ 

vọng sẽ tạo ra một sự chuyển dịch nghề nghiệp. Trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, 

có thể tạo ra những nghề nghiệp xanh thay thế, một vài công việc sẽ đƣợc thay 

thế, một số nghề nghiệp nhất định có thể bị loại bỏ hẳn mà không có sự thay thế 

trực tiếp, nhiều nghề nghiệp đang tồn tại sẽ xác định lại hoặc các lĩnh vực có thể 

đƣợc xanh hóa. Sự lo ngại về thất nghiệp trong suốt quá trình chuyển dịch nền 

kinh tế xanh và nhu cầu để giải quyết chi phí cho ngƣời lao động bao gồm cả 

việc đầu tƣ lại và bảo vệ xã hội.  

 Một số nguyên tắc đã đƣợc xác định bao gồm việc giải quyết các khía 

cạnh của kinh tế tài nguyên và môi trƣờng. Các nguyên tắc này chủ yếu dựa trên 

các nguyên tắc của PTBV của liên hợp quốc.  

Bảng 2.2: Các nguyên tắc phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc 

Tiêu chí Nguyên tắc 

Kinh tế 

Thừa nhận giá trị và nguồn vốn tự nhiên 

Tích hợp phát triển kinh tế và mô hình phát triển 

Nhận thức đƣợc những ngoại ứng 

Thúc đẩy hiệu quả nguồn lực và năng lƣợng 

Tạo công việc phù hợp và nghề nghiệp xanh 

Môi 

trƣờng 

Bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái 

Đầu tƣ và duy trì nguồn vốn tự nhiên  

Thừa nhận và tôn trọng những giới hạn của hành tinh và giới hạn hệ 
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Tiêu chí Nguyên tắc 

sinh thái 

Nâng cao các mục tiêu PTBV về môi trƣờng toàn cầu 

Xã hội 

Giảm nghèo đói, đời sống, sinh kế, bảo vệ xã hội và truy cập vào 

các dịch vụ cần thiết 

Xã hội dân chủ, minh bạch, trách nhiệm, tham gia và ổn định 

Sự công bằng và khách quan giữa các nƣớc và giữa các thế hệ 

(Nguồn: UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA),  

A Guidebook to the Green Economy: Issue 1, 2012, p. 60) 

2.1.1.2 Các bên liên quan trong phát triển kinh tế xanh 

 Mô hình kinh tế xanh không chỉ bao gồm Nhà nƣớc và các bên liên quan 

trực tiếp tới quá trình sản xuất kinh doanh và thải bỏ chất thải ra môi trƣờng mà còn 

gồm các tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội và cả cộng đồng. Do vậy, trong mô 

hình kinh tế xanh, các bên liên quan bao gồm các chủ thể chính: Nhà nƣớc, doanh 

nghiệp, tổ chức xã hội đoàn thể và công đồng dân cƣ. Trong đó: Nhà nƣớc vừa với 

vai trò nhƣ ngƣời “Nhạc trƣởng”phối hợp các bên liên quan trong phát triển KTX, 

quản lý vĩ mô và kiến tạo quá trình chuyển đổi xanh và phát triển nền KTX, vừa 

trực tiếp tham gia đầu tƣ phát triển KTX, đồng thời Nhà nƣớc cũng là một chủ thể 

tham gia thị trƣờng sản phẩm xanh với vai trò là ngƣời mua tiêu dùng sản phẩm 

xanh thông qua hoạt động mua sắm công xanh. Các doanh nghiệp ở vị trí trung tâm, 

giữ vai trò chính yếu trong phát triển KTX thông qua hoạt động đầu tƣ phát triển 

sản xuất kinh doanh sản phẩm xanh, cạnh tranh trên thị trƣờng sản phẩm xanh, 

đồng thời cũng là một bên tiêu dùng sản phẩm xanh (tiêu dùng trung gian hay tiêu 

dùng trong sản xuất kinh doanh). Cộng đồng dân cƣ và các tổ chức xã hội vừ là các 

bên tham gia hoạt động kiến tạo nền kinh tế xanh (tham gia đầu tƣ phát triển sản 

phẩm xanh, thực hiện xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống, xây dựng đô thị xanh, 

nông thôn xanh, công trình xanh...) vừa là những nhóm chủ thể chính tham gia thị 

trƣờng sản phẩm xanh với vai trò là ngƣời mua tiêu dùng sản phẩm xanh (tiêu dùng 

cuối cùng của dân cƣ, hộ gia đình)  
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* Bộ tiêu chí đo lường nền kinh tế xanh 

 Phân tích các chỉ tiêu đo lƣờng nền kinh tế xanh của FAO (2010) cho thấy 

hoạt động của bất kỳ một nền kinh tế nào bao gồm những nhà sản xuất, tiêu dùng 

và nhà thƣơng mại thƣơng gia. Đây là những đơn vị cung cấp đầu vào (lao động, 

vốn, năng lƣợng, nguyên liệu…) cho quá trình sản xuất (quá trình tái chế, tái sử 

dụng, sản xyất hay thay thế). Qua quá trình sản xuất là hàng hóa và dịch vụ đầu 

ra cho ngƣời tiêu tiêu dùng.  

 

Hình 2.1. Khung phân tích cho hệ thống tiêu chí phát triển xanh 

(Nguồn: FAO, 2010) 

 Quá trình sản xuất sẽ đƣợc cung cấp các nguyên liệu đầu vào từ thiên 

nhiên nhƣ nƣớc, sinh khối, nguyên liệu…và quá trình sản xuất thải ra sự ô nhiễm 

và rác thải. Vốn tự nhiên và chất lƣợng môi trƣờng có chức năng nhƣ các dịch vụ 

tiện nghi, sự an toàn và sức khỏe cho NTD, NTD cần có các nhận thức cộng 

đồng đối với vốn tự nhiên và chất lƣợng môi trƣờng.  
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 Đối với các tổ chức kinh tế xã hội sẽ hoạch định và thực thi các chính sách 

và công cụ môi trƣờng và tự nhiên nhƣ thuế, hỗ trợ, đầu tƣ, đổi mới, giáo dục.   

Nhƣ vậy, bản chất PTBV nhấn mạnh quá trình phát triển có sự kết hợp 

chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa ba mặt: phát triển kinh tế, phát triển xã hội và 

bảo vệ môi trƣờng. Trong khi đó KTX nhấn mạnh đến sự chuyển đổi của quá 

trình sản xuất và mẫu hình tiêu dùng theo hƣớng xanh hóa. Nghĩa là sản xuất và 

tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trƣờng nhƣ: sản xuất và sử 

dụng năng lƣợng tái tạo, giao thông và nhiên liệu sạch, xây dựng công trình xanh 

bằng việc sử dụng các nguyên vật liệu thân thiện với môi trƣờng hay xây dựng 

các công trình đạt đƣợc hiệu quả cao trong sử dụng năng lƣợng và vật liệu, giảm 

thiểu các tác động xấu tới môi trƣờng, đồng thời đƣợc thiết kế để có thể hạn chế 

tối đa những tác động không tốt của môi trƣờng xây dựng tới sức khỏe con 

ngƣời và môi trƣờng tự nhiên. Khái niệm kinh tế xanh cũng hƣớng các cá nhân 

và tổ chức giảm mức tiêu thụ năng lƣợng, nguyên liệu, nƣớc thông qua chiến 

lƣợc sử dụng hiệu quả năng lƣợng và tài nguyên, chuyển đổi từ các cấu phần 

các-bon sang không các-bon. Nhƣ vậy xét về mục tiêu thì khái niệm PTBV và 

kinh tế xanh có cùng mục tiêu là tạo ra sự phát triển không làm ảnh hƣởng tới 

môi trƣờng. Theo đó phát triển kinh tế xanh là một hƣớng đi nhằm hƣớng tới 

PTBV ở nhiều quốc gia trên thế giới.  

2.1.2 Tiêu dùng xanh và vai trò của tiêu dùng xanh đối với phát triển kinh tế xanh 

* Lý thuyết về tiêu dùng và phân loại tiêu dùng 

Lịch sử tiêu dùng và chủ nghĩa tiêu dùng có nguồn gốc trong những sự 

biến đổi về kinh tế, xã hội, văn hóa và địa chính trị, nó phát triển thông qua lịch 

sử. Cùng với sự biến đổi này trên mức độ vĩ mô là những yêu cầu tiên quyết 

quan trọng cho sự thay đổi mức độ tiêu dùng, có một số nhân tố liên quan đến 

hành vi tiêu dùng. Lý thuyết tiêu dùng đã đƣợc bàn luận trong nhiều lĩnh vực 

khoa học khác nhau nhƣ kinh tế, xã hội, tâm lý, khoa học hành vi.  
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 Theo Đại từ điển kinh tế thị trƣờng (Tài liệu dịch của Viện phổ biến tri 

thức Bác Khoa,1998) “Tiêu dùng là sự thực hiện cuối cùng về lợi ích vật chất 

của con ngƣời”. Kinh tế học tiêu dùng đã có lịch sử lâu đời, là một ngành kinh tế 

học nghiên cứu về mối quan hệ tiêu dùng cũng nhƣ quy luật hoạt động và xu thế 

phát triên của nó từ góc độ quá trình tái sản xuất sử dụng, trao đổi, phân phối và 

sản xuất. Có hai loại tiêu dùng: 

- Một là, tiêu dùng cho sản xuất, là đối tƣợng của kinh tế học các ngành sản 

xuất nhƣ: công nghiệp, nông nghiệp... 

- Hai là, tiêu dùng cho sinh hoạt, là đối tƣợng nghiên cứu kinh tế học tiêu dùng 

Quan hệ tiêu dùng là một bộ phận cấu thành của quan hệ sản xuất xã hội nhất 

định, là một loại quan hệ kinh tế hình thành trong quá trình tiêu dùng. Kinh tế học 

tiêu dùng không nghiên cứu mối quan hệ giữa con ngƣời với vật phẩm tiêu dùng mà 

chỉ nghiên cứu mối quan hệ giữa ngƣời tiêu dùng với ngƣời tiêu dùng. 

Nội dung nghiên cứu chủ yếu của kinh tế học tiêu dùng gồm: Mức tiêu 

dùng; Chất lƣợng tiêu dùng; Kết cấu tiêu dùng; Phƣơng thức tiêu dùng; Tiêu 

dùng dịch vụ lao động; Thị trƣờng tiêu dùng; Tâm lý tiêu dùng và hành vi ngƣời 

tiêu dùng; Mô hình tiêu dùng; Bảo vệ quyền lợi của ngƣời tiêu dùng; Kinh tế học 

tiêu dùng đã có lịch sử lâu đời. 

Chủ thể tiêu dùng còn gọi là “ngƣời tiêu dùng” là ngƣời hoạt động tiêu 

dùng. Chủ thể tiêu dùng bao gồm cá nhân ngƣời tiêu dùng với các loại hình khác 

nhau và tập thể tiêu dùng đƣợc hình thành bởi các cá nhân có mối liên hệ nhất 

định trong hoạt động công tác, sinh hoạt. Căn cứ vào sự khác của mỗi bên tham 

gia có thể chia ra thành:  

1. Cá nhân ngƣời tiêu dùng và tập thể tiêu dùng (tập thể tiêu dùng bao gồm 

các cơ quan chính phủ hoặc tổ chức nhƣ quân đội, chính đảng,trƣờng học, nhà 

máy...). 

2. Căn cứ vào sự khác nhau về hoàn cảnh địa lý có thể chia thành cƣ dân 

nông thôn, cƣ dân thành thị. 
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3. Căn cứ vào sự khác nhau về tính chất lao động có thể chia thành lao động 

trí óc và lao động tay chân 

4. Căn cứ vào mức thu nhập cao thấp khác nhau nhƣ ngƣời có thu nhập thấp 

(trong đó có ngƣời khó khăn), ngƣời có thu nhập trung bình, ngƣời có thu nhập cao. 

5. Căn cứ vào những vùng khác nhau, có thể phân chia thành nhóm những 

ngƣời tiêu dùng thuộc các vùng khác nhau 

6. Căn cứ vào giới tính, tuổi có thể phân chia thành các nhóm khác nhau 

theo giới tính và độ tuổi. 

* Tiêu dùng xanh và quá trình xanh hóa tiêu dùng 

Thuật ngữ tiêu dùng xanh xuất hiện từ những năm 1960 tại Châu Âu và 

Hoa Kỳ. Năm 1963, Tổ chức Quốc tế của Hiệp hội NTD (International 

Organization of Consumer Unions – IOCU) lần đầu tiên đề xuất khái niệm về 

TDX, và họ cũng cho rằng NTD nên có các nghĩa vụ xanh. Tuy nhiên cho đến 

hiện nay thuật ngữ này vẫn đƣợc sử dụng với nhiều tên gọi và các cách tiếp khác 

nhau. Tại Hội nghị thƣợng đỉnh thế giới về PTBV (WSSD) đƣợc tổ chức vào 

năm 2002 ở Johanesburg (Nam Phi), đã đề cập đến vấn đề TDX trong đó xác 

định: “Để khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển của khuôn khổ chƣơng trình 10 

năm hỗ trợ các sáng kiến khu vực và quốc gia để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu 

theo hƣớng TDX và sản xuất bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thông 

qua cải thiện hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng các nguồn lực và quy định 

sản xuất và giảm thiểu suy thoái tài nguyên môi trƣờng, ô nhiễm và lãng phí”. 

Điều này cho thấy trong TDX, yếu tố môi trƣờng không phải là duy nhất, nhƣng 

là một trong những yếu tố quan trọng.  

Theo Alfredsson (2004) giải thích rằng, TDX liên quan đến những chỉ số 

khoa học về sử dụng năng lƣợng và thải khí CO2. Theo Carriga (2004), mua sản 

phẩm thân thiện với môi trƣờng đƣợc gọi là TDX. Tuy nhiên, TDX không chỉ 

liên quan đến việc NTD không dùng hàng hóa gây tổn hại đến môi trƣờng tự 

nhiên, mà còn quyết định mua các sản phẩm thân thiện, tái chế. 
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Theo báo cáo thống kê thƣờng niên về mua sắm của Liên hợp quốc 2008 

thì TDX đƣợc hiểu là quá trình lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ có ít tác động 

xấu lên môi trƣờng. 

Còn theo Sisira - Mansvelt & Robbins (2011) cũng đƣa ra định nghĩa khá 

toàn diện về TDX với quan điểm đây là một quá trình thông qua những hành vi 

xã hội nhƣ: mua các loại thực phẩm sinh học, tái chế, tái sử dụng, hạn chế dùng 

thừa và sử dụng hệ thống giao thông thân thiện. 

Ở Việt Nam, “tiêu dùng xanh” vẫn là một khái niệm tƣơng đối mới, theo tác 

giả Lê Hoàng Lan cho rằng: “Tiêu dùng xanh (hay còn gọi là tiêu dùng sinh thái) - 

đƣợc sử dụng để chỉ việc mua sắm các sản phẩm và dịch vụ thân thiện môi trƣờng. 

Đó là việc xem xét, cân nhắc các vấn đề môi trƣờng đồng thời với việc xem xét, cân 

nhắc những tiêu chí về giá cả và hiệu quả sử dụng khi quyết định mua sắm, sao cho 

giảm thiểu đƣợc nhiều nhất tác động tới sức khoẻ và môi trƣờng”. Theo chiến lƣợc 

quốc gia về tăng trƣởng xanh, “sản phẩm xanh” là sản phẩm không độc hại, sử dụng 

năng lƣợng và nƣớc hiệu quả và vô hại đối với môi trƣờng. 

Mạng lƣới mua hàng xanh định nghĩa “TDX là một quy trình mua sắm một 

sản phẩm hoặc dịch vụ có cùng chức năng mà gây ít tác động đến môi trƣờng 

hơn, cùng mức giá cạnh tranh mà vẫn thể hiện đƣợc trách nhiệm xã hội”. 

Nhƣ vậy thì khi nói đến TDX, thuật ngữ này không chỉ dừng lại ở việc 

nhấn mạnh đến các hành vi mua sắm xanh nhƣ trên mà còn nói đến một chuỗi 

các hành vi đƣợc nhìn nhận dƣới quan điểm PTBV. Đó chính là những hành vi 

xã hội nhƣ: tái chế, tái sử dụng, tiết kiệm và sử dụng hệ thống giao thông thân 

thiện với môi trƣờng (Withanachchi, 2013). Thậm chí, TDX còn bao gồm cả 

nhiệm vụ cắt giảm năng lƣợng và khí thải CO2 (Alfredsson, 2004) hay tuyên 

truyền và tác động đến cộng đồng thực hiện mua sản phẩm xanh và sử dụng 

xanh (Vũ, 2012). 

Mặc dù Ban Công tác về mua sắm bền vững của Anh, tiếp cận khái niệm 

TDX thông qua khái niệm tiêu dùng bền vững, theo đó “TDX hay tiêu dùng bền 
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vững là một quy trình mà theo đó các tổ chức tham gia phải đảm bảo nhu cầu 

của họ đối với các sản phẩm, dịch vụ, công trình dựa trên các tiêu chí mà có khả 

năng đạt đƣợc lợi ích lâu dài không những cho tổ chức đó mà còn cho xã hội và 

kinh tế trong khi các tác động tiêu cực đến môi trƣờng phải đƣợc giảm thiểu tối 

đa”. Tuy nhiên theo tác giả khái niệm TDX có thể đƣợc phân biệt với khái niệm 

tiêu dùng bền vững. Nếu tiêu dùng bền vững đƣợc xem nhƣ: “Việc sử dụng các 

hàng hóa và dịch vụ nhằm đáp ứng các nhu cầu căn bản và mang lại chất lƣợng 

sống cao hơn, đồng thời giảm tới mức thấp nhất việc sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên và các chất gây hại, và việc phát thải trong suốt chu kỳ sống của hàng hóa 

và dịch vụ, nhằm không phƣơng hại đến nhu cầu của các thế hệ tƣơng lai” 

(Nonvegian Ministry of the Environment, 1994).  

Nghiên cứu tiếp cận khái niệm TDX là: Tiêu dùng xanh là thực hiện một 

chuỗi các hành vi gồm mua sắm sản phẩm hoặc dịch vụ xanh và sử dụng xanh: 

tiết kiệm, tái sử dụng, tái chế, sử dụng bao bì xanh, xử lí rác xanh nhằm giảm 

thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường. 

Bản chất của “Tiêu dùng xanh” là hoạt động của con ngƣời hƣớng tới gìn 

giữ, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trƣờng và góp phần tạo ra tăng 

trƣởng xanh của nền kinh tế (xét từ phía tổng cầu của nền kinh tế). Ngƣợc lại, 

“tiêu dùng nâu” là hoạt động tiêu dùng của con ngƣời tiêu tốn nhiều tài nguyên 

nhƣng kém hiệu quả, gây tổn hại tới tự nhiên, môi trƣờng. Trong mô hình “kinh 

tế nâu” truyền thống (đang đƣợc áp dụng phổ biến ở các quốc gia trên thế giới) 

với đặc trƣng chú trọng quá mức vào tăng trƣởng GDP và thu nhập bình quân 

đầu ngƣời, tạo ra xã hội tiêu dùng ở mức cao nhƣng tăng trƣởng chủ yếu dựa 

trên nguồn tài nguyên sẵn có, vì thế phát triển kinh tế và phát triển xã hội tiêu 

dùng ở mức cao đồng nghĩa với khai thác và làm cạn kiệt nguồn tài nguyên dẫn 

tới những hệ luỵ nhƣ môi trƣờng bị tàn phá nặng nề, lãng phí và cạn kiệt nguồn 

tài nguyên thiên nhiên...Vì thế, việc chuyển từ mô hình “kinh tế nâu” sang mô 

hình kinh tế xanh trong đó có nội dung quan trọng là chuyển từ mô hình “tiêu 
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dùng nâu” sang mô hình “tiêu dùng xanh” là tất yếu, trở thành xu hƣớng mới 

trên thế giới. 

Quá trình chuyển từ “tiêu dùng nâu” sang “tiêu dùng xanh” còn gọi là quá 

trình xanh hóa tiêu dùng đƣợc thực hiện đồng thời với các quá trình xanh hóa 

sản xuất, xanh hóa lối sống để chuyển từ mô hình “kinh tế nâu” sang mô hình 

“kinh tế xanh”,còn gọi là quá trình chuyển đổi xanh để hƣớng tới phát triển bền 

vững. Có thể sơ đồ hóa nhƣ sau: 

 

Hình 2.2. Diễn biến từ tiêu dùng nâu sang “tiêu dùng xanh”  

hƣớng tới tiêu dùng bền vững 

*Lợi ích và vai trò của tiêu dùng xanh đối với phát triển kinh tế xanh 

Nhìn chung TDX sẽ tạo điều kiện phát triển thị trƣờng hàng hóa và dịch 

vụ xanh, góp phần giảm thiểu sự phát sinh chất thải, phát sinh khí nhà kính, bảo 

tồn tài nguyên thiên nhiên, hƣớng tới một nền kinh tế các-bon thấp. Hoạt động 

mua sắm xanh không những mang lại lợi ích cho khu vực công mà còn mang lại 

lợi ích cho khu vực tƣ nhân. 

Thứ nhất, đối với khu vực công: Mua sắm xanh sẽ góp phần hỗ trợ các 

công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ có ít tác động môi trƣờng và thúc đẩy phát 

triển các sản phẩm và kinh doanh “xanh”, tiết kiệm chi phí dành cho xử lý ô 

nhiễm, điều đó chứng tỏ Chính phủ đã có nỗ lực và đã thực hiện nghiêm túc 
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hành động bảo vệ môi trƣờng từ chính các hoạt động mua sắm công, phát triển 

nền kinh tế xanh, giảm chi phí sản xuất. 

Thứ hai, đối với khu vực tư nhân: Thực hiện TDX sẽ giảm đƣợc các chi 

phí bằng cách loại bỏ hoặc giảm phí quản lý chất thải, giảm thời gian, chi phí 

báo cáo và nộp phạt do không tuân thủ quy định pháp luật, tiết kiệm chi phí bằng 

cách tiết kiệm năng lƣợng, nƣớc, nhiên liệu và các nguồn tài nguyên khác, giảm 

nguy cơ tai nạn và trách nhiệm pháp lý cũng nhƣ hạ thấp chi phí cho việc đảm 

bảo sức khoẻ và an toàn lao động, nâng cao hình ảnh, thƣơng hiệu, cải thiện sức 

khỏe của nhân viên và cộng đồng thông qua chất lƣợng không khí và nƣớc sạch 

hơn, chất thải ít nguy hại hơn trong quá trình xử lý và thải bỏ. 

Thứ ba, đối với doanh nghiệp: Lợi ích đầu tiên của TDX là về hiệu quả sử 

dụng tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ hậu 

cần và vận tải thực hiện tiêu dùng cung ứng xanh đều có những cải thiện trong 

việc giảm thiểu năng lƣợng và chất thải cũng nhƣ giảm bao bì đóng gói trong 

phân phối (Industries Canada, 2008). Các DN phải tuân thủ tất cả các quy định 

về môi trƣờng và pháp luật. Đối với bất kỳ tổ chức quốc tế nào, việc mở rộng và 

tăng thêm quy định mới có thể gây ra khó khăn cho chính bản thân DN. Nhƣng 

các quy định đã đƣợc đƣa ra và họ phải thực hiện nếu muốn tiếp tục kinh doanh. 

2.2 Chính sách tiêu dùng xanh trong phát triển kinh tế xanh 

2.2.1 Khái quát khung chính sách tiêu dùng xanh và vai trò của chính sách 

tiêu dùng xanh trong phát triển kinh tế xanh 

2.2.1.1 Khái niệm, đặc điểm chính sách tiêu dùng xanh 

*Chính sách 

Theo James Anderson: “Chính sách là một quá trình hành động có mục 

đích theo đuổi bởi một hoặc nhiều chủ thể trong việc giải quyết các vấn đề mà họ 

quan tâm”. 

Từ điển bách khoa Việt Nam đã đƣa ra khái niệm về chính sách nhƣ sau: 

“Chính sách là những chuẩn tắc cụ thể để thực hiện đƣờng lối, nhiệm vụ. Chính 
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sách đƣợc thực hiện trong một thời gian nhất định, trên những lĩnh vực cụ thể 

nào đó. Bản chất, nội dung và phƣơng hƣớng của chính sách tùy thuộc vào tính 

chất của đƣờng lối, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa…” 

Theo tác giải Vũ Cao Đàm thì “chính sách là một tập hợp biện pháp đƣợc 

thể chế hóa, mà một chủ thể quyền lực, hoặc chủ thể quản lý đƣa ra, trong đó tạo 

sự ƣu đãi một hoặc một số nhóm xã hội, kích thích vào động cơ hoạt động của 

họ nhằm thực hiện một mục tiêu ƣu tiên nào đó trong chiến lƣợc phát triển của 

một hệ thống xã hội”. Theo tác giả thì khái niệm “hệ thống xã hội” đƣợc hiểu 

theo một ý nghĩa khái quát. Đó có thể là một quốc gia, một khu vực hành chính, 

một doanh nghiệp, một nhà trƣờng. 

    Qua quá trình phân tích khái niệm “chính sách” thì thấy: 

 Chính sách là do một chủ thể quyền lực hoặc chủ thể quản lý đƣa ra; 

Chính sách ban hành căn cứ vào đƣờng lối chính trị chung và tình hình thực tế; 

Chính sách đƣợc ban hành bao giờ cũng nhắm đến một mục đích nhất định, 

nhằm thực hiện một mục tiêu ƣu tiên nào đó, chính sách đƣợc ban hành đều có 

sự tính toán và chủ đích rõ ràng. 

Nhƣ vậy, có thể hiểu: Chính sách là chương trình hành động do các nhà 

lãnh đạo hay nhà quản lý đề ra để giải quyết một vấn đề nào đó thuộc phạm vi 

thẩm quyền của mình. 

* Chính sách công 

Chính sách công là chính sách của nhà nƣớc đối với khu vực công cộng, 

phản ánh bản chất, tính chất của nhà nƣớc và chế độ chính trị trong đó nhà nƣớc 

tồn tại, đồng thời phản ánh ý chí, quan điểm, thái độ, cách xử sự của đảng chính 

trị phục vụ cho mục đích của đảng, lợi ích và nhu cầu của nhân dân. Nhà nƣớc 

dựa trên nền tảng nhân dân, là chủ thể đại diện cho quyền lực của nhân dân ban 

hành Chính sách công. Ngoài mục đích phục vụ cho lợi ích của giai cấp, của 

đảng cầm quyền còn để mƣu cầu lợi ích cho ngƣời dân và xã hội. Chính sách 

công đƣợc hoạch định bởi đảng chính trị nhƣng do chính phủ xây dựng, ban 

https://luanvanaz.com/khai-niem-ve-quan-ly.html
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hành và tổ chức thực hiện. Bản chất của Chính sách công là công cụ để nhà nƣớc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện các hoạt động liên quan đến 

công dân và can thiệp vào hành vi xã hội trong quá trình phát triển thiệp vào mọi 

hành vi xã hội trong quá trình phát triển.  

Chính sách công là ý chí chính trị của đảng cầm quyền, đƣợc thể hiện cụ 

thể là các quyết sách, quyết định chính trị của nhà nƣớc. Các quyết định này 

nhằm duy trì tình trạng xã hội hoặc giải quyết các vấn để xã hội, đáp ứng nhu 

cầu của ngƣời dân. Ý chí chính trị của đảng cầm quyển đƣợc cụ thể hóa thành 

chính sách, thông qua đó thiết lập mối quan hệ giữa đảng, nhà nƣớc với ngƣời 

dân. Thông qua Chính sách công đảng cầm quyền dẫn dắt các quan hệ trong xã 

hội theo định hƣớng của đảng. Các cá nhân trong xã hội là những đối tƣợng trực 

tiếp thụ hƣởng và thực hiện chính sách. Vì vậy, chính sách chỉ có hiệu lực, hiệu 

quả thực sự khi đƣợc các cá nhân trong xã hội tiếp nhận và thực hiện. Để đạt 

đƣợc điều đó thì điều kiện tối thiểu là Chính sách công phải minh bạch, ổn định, 

dễ hiểu và vai trò chủ thể thực hiện Chính sách công phải là công chúng, mặc dù 

ngƣời khởi xƣớng chính sách là nhà nƣớc (Văn Tất Thu, 2017). 

* Khái niệm chính sách tiêu dùng xanh 

Nhiều nƣớc trên thế giới đang đứng trƣớc những thách thức về BVMT và 

PTBV trƣớc sự gia tăng dân số, kéo theo đó là nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao 

của xã hội. Vì vậy, việc triển khai và áp dụng các chính sách TDX, mua sắm 

xanh nhằm khuyến khích sản xuất và tiêu dùng bền vững là một nhu cầu bức 

thiết hiện nay. 

Chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới phải đƣa ra những biện pháp, 

những chƣơng trình, những dự án, v.v.. nhằm thay đổi nhận thức, thay đổi hành 

vi của các chủ thể trong xã hội (cá nhân, tổ chức) trong quá trình sản xuất, phân 

phối, trao đổi hàng hóa nhằm đảm bảo sự thân thiện với môi trƣờng, giảm thải 

khí hiệu ứng nhà kính, góp phần BVTM, đây chính là chính sách TDX. 

Để thực hiện chính sách này, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang áp 
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dụng nhiều cách thức khác nhau, nhƣ sử dụng thuế môi trƣờng để tác động đến 

hành vi sản xuất; hoặc sử dụng các biện pháp hỗ trợ cho các DN sản xuất các 

mặt hàng thân thiện với môi trƣờng, sử dụng tiết kiệm năng lƣợng thông qua 

việc hỗ trợ ƣu đãi về tiếp cận thị trƣờng, giảm thuế DN, ngoài ra, chính phủ 

khuyến khích ngƣời dân sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trƣờng trong quá 

trình mua sắm hàng hóa, nhƣ hạn chế sử dụng tú nilon, sử dụng năng lƣợng thay 

thế, tiết kiệm nƣớc. 

Từ những phân tích đó có thể khái quát bản chất chung của chính sách 

tiêu dùng xanh: Chính sách TDX là tên gọi chung của một nhóm các chính sách 

kinh tế cụ thể để tác động tới lợi ích và hành vi của ngƣời tiêu dùng nhằm 

khuyến khích, thúc đẩy tiêu dùng xanh, hạn chế và thu hẹp tiêu dùng “nâu” góp 

phần phát triển kinh tế xanh và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. 

* Đặc điểm chính sách tiêu dùng xanh 

Thứ nhất, chính sách TDX nằm trong tổng thể chính sách kinh tế xanh 

quốc gia 

Rõ ràng, chính sách TDX hƣớng đến làm thay đổi hành vi của các chủ thể 

trong xã hội đặc biệt là ngƣời dân, DN và chính phủ. Đây là những chủ thể quan 

trọng trong thực hiện chính sách bảo vệ môi trƣờng. Mỗi hành vi của các chủ thể 

này sẽ tác động ít nhiều đến môi trƣờng theo các chiếu hƣớng khác nhau.  

Trong thực hiện chính sách bảo vệ môi trƣờng, các chủ thể này phải phát 

huy vai trò của mình trong việc giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trƣờng, 

giảm thải rác thải, góp phần cải tạo môi trƣờng sống. 

Thứ hai, chính sách TDX đòi hỏi phát huy vai trò của ngƣời dân, DN và 

chính phủ trong việc thay đổi thói quen, hành vi tiêu dùng “xấu” gây tổn hại đến 

môi trƣờng sang thói quen, hành vi tiêu dùng “tốt” thân thiện với môi trƣờng. 

Mô hình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu thụ là các giai đoạn cơ bản 

của mọi nền kinh tế và đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành tính 

bền vững của tăng trƣởng kinh tế. Với công nghiệp hóa gia tăng, các điều kiện 
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và ƣu đãi đối với quá trình sản xuất sạch hơn, bền vững hơn với môi trƣờng 

đƣợc cung cấp bởi cả khuôn khổ pháp lý tiến bộ và sự tăng giá nguyên liệu thô, 

(năng lƣợng, nƣớc), và đƣợc thúc đẩy bởi nhu cầu chất lƣợng cuộc sống tốt hơn.  

Thứ ba, thực hiện chính sách TDX chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau. 

2.2.1.2 Phân tích chính sách tiêu dùng xanh 

Để khuyến kích thúc đẩy tiêu dùng xanh, hạn chế tiêu dùng nâu, đòi hỏi 

Nhà nƣớc hoạch định và tổ chức thực hiện một số chính sách tiêu dùng xanh cụ 

thể để tác động đến các chủ thể tiêu dùng trong xã hội gồm các cá nhân và tập 

thể tiêu dùng cụ thể. 

- Từ góc độ đối tƣợng tác động của các chính sách là chủ thể tiêu dùng 

hay còn gọi là “ngƣời tiêu dùng”, có thể phân loại các chính sách tiêu dùng xanh 

cụ thể thành: 1, nhóm chính sách khuyến khích và thúc đẩy tiêu dùng cá nhân; 2 

là nhóm chính sách khuyến khích tiêu dùng xanh tập thể (trong đó bao gồm cả 

chính sách mua sắm công xanh, thực hiện tiêu dùng công xanh...) 

- Từ góc độ phân tích chính sách kinh tế theo công năng của các cộng cụ 

chính sách nhằm thực hiện mục tiêu chính sách xanh có thể phân nhóm chính sách 

tiêu dùng xanh cụ thể thành: (1) nhóm chính sách sử dụng các công cụ tài chính, 

tín dụng, giá cả nhằm khuyến khích, thúc đẩy tiêu dùng xanh, hạn chế tiêu dùng 

nâu (chính sách thuế xanh, chính sách tín dụng xanh, chính sách giá xanh...; (2) 

nhóm chính sách sử dụng các công cụ kĩ thuật để khuyến khích thúc đẩy tiêu dùng 

xanh nhƣ: chính sách sử dụng hàng rào kĩ thuật để hạn chế nhập khẩu sản phẩm 

nâu, khuyến khích nhập khẩu sản phẩm xanh, chính sách khuyến khích sử dụng 

tiết kiệm năng lƣợng và tài nguyên nƣớc, chính sách khuyến khích dán nhãn sinh 

thái, nhãn xanh, chính sách khuyến khích sử dụng năng lƣợng xanh.  

- Từ góc độ chuỗi hành vi của ngƣời tiêu dùng trong thực hiện hoạt động 

tiêu dùng xanh (đối tƣợng điều chỉnh của chính sách) có thể phân nhóm các 

chính sách tiêu dùng xanh thành 3 nhóm cụ thể:(1) nhóm chính sách khuyến 

khích mua sắm xanh nhƣ chính sách mua sắm công, chính sách khuyến khích 



40 

mua sắm tập thể xanh, chính sách khuyến khích mua sắm cá nhân xanh (bao gồm 

cả mua sắm của hộ gia đình), (2) nhóm chính sách khuyến khích sử dụng xanh 

nhƣ chính sách sử dụng tiết kiệm năng lƣợng và nƣớc sinh hoạt, chính sách sử 

dụng sản phẩm xanh, chính sách khuyến khích tài chế, sử dụng sản phẩm tiêu 

dùng, (3) nhóm chính sách hạn chế và mua sắm sử dụng sản phẩm “nâu: Chính 

sách thuế đối với sản phẩm khi tiêu dùng gây nguy hại đối với môi trƣờng, 

Chính sách xóa bỏ trợ giá nhiên liệu hóa thạch và Chính sách giá nhằm sử dụng 

tiết kiệm năng lƣợng, nƣớc sạch. 

Từ góc độ thực hiện mục tiêu chung của chính sách tiêu dùng xanh (hạn 

chế tiêu dùng “nâu”, khuyến khích và kích thích tiêu dùng xanh) có thể phân các 

chính sách tiêu dùng xanh thành 4 nhóm lớn: 

1. Nhóm chính sách nhằm hạn chế tiêu dùng sản phẩm “nâu”, sản phẩm 

gây nguy hại đến môi trƣờng, sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên không có 

khả năng tái tạo, chính sách xóa bỏ trợ cấp giá nhiên liệu hóa thạch chính sách 

bán sản phẩm năng lƣợng và nƣớc sạch nhằm sử dụng tiết kiệm năng lƣợng và 

nƣớc sinh hoạt. 

2. Nhóm chính sách nhằm ràng buộc ngƣời tiêu dùng thực hiện mua sắm 

và sử dụng sản phẩm xanh nhƣ: Chính sách mua sắm công. Chính sách quy 

hoạch mạng lƣới phân phối sản phẩm xanh thay thế mạng lƣới phân phối sản 

phẩm nâu (chẳng hạn mạng lƣới phân phối xăng dầu, mạng lƣới phân phối điện, 

nƣớc, mạng lƣới phân phối thực phẩm sạch). 

3. Nhóm chính sách nhằm khuyến khích, kích thích và hỗ trợ các chủ thể 

tiêu dùng thực hiện mua sắm và sử dụng các sản phẩm xanh (bao gồm cả sản 

phẩm tái chế) nhƣ các chính sách thuế xanh, Chính sách giá xanh, chính sách tín 

dụng tiêu dùng xanh. 

4. Nhóm chính sách bảo vệ ngƣời TDX: chính sách dán nhãn sinh thái. 

Trong luận án này, NCS sử dụng cách phân loại chính sách này để luận 

giải cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất chính sách tiêu dùng xanh ở 
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Việt Nam. Từ cách tiếp cận này, có thể sơ đồ hóa khung chính sách tiêu dùng 

xanh nhƣ sau: 

 NHÀ NƢỚC  

 Chính sách tiêu dùng xanh  

 

1. Nhóm chính sách 

nhằm hạn chế tiêu 

dùng sản phẩm 

“nâu” 

 

2. Nhóm chính 

sách nhằm 

ràng buộc 

ngƣời tiêu 

dùng thực hiện 

tiêu dùng xanh 

 

3. Nhóm chính 

sách nhằm 

khuyến khích, 

kích thích và 

hỗ trợ tiêu 

dùng xanh 

 

4. Nhóm chính 

sách bảo vệ 

ngƣời tiêu 

dùng xanh 

- Chính sách thuế 

đối với sản phẩm 

khi tiêu dùng gây 

nguy hại đối với môi 

trƣờng 

- Chính sách xóa bỏ 

trợ giá nhiên liệu 

hóa thạch 

- Chính sách giá 

nhằm sử dụng tiết 

kiệm năng lƣợng, 

nƣớc sạch... 

- Chính sách khác 

- Chính sách 

mua sắm công 

xanh 

- Chính sách 

quy hoạch mạng 

lƣới phân phối 

sản phẩm xanh 

thay thế mạng 

lƣới phân phối 

sản phẩn nâu 

- Chính sách 

khác 

- Chính sách 

thuế xanh 

- Chính sách tín 

dụng tiêu dùng 

xanh 

- Chính sách hỗ 

trợ tái chế, tái 

sử dụng sản 

phẩm trong khu 

vực hộ gia đình 

- Chính sách 

khác 

- Chính sách 

dán nhãn sinh 

thái 

- Chính sách 

khác 

Hình 2.3 Khung chính sách tiêu dùng xanh 

2.2.1.3. Vai trò chính sách tiêu dùng xanh 

Thứ nhất, đối với tăng trưởng kinh tế và PTBV 

Thực hiện chính sách TDX có khả năng tạo ra tăng trƣởng kinh tế và phúc 

lợi xã hội. Thực tế đã chứng minh việc chuyển đổi sang TDX cũng góp phần cải 

thiện sự công bằng xã hội và có thể đƣợc xem nhƣ là một hƣớng đi tốt để PTBV. 

Việc thực hiện chính sách TDX sẽ thúc đẩy nhanh quá trình “xanh hóa” nền kinh 

tế, qua đó cải thiện chuỗi giá trị, đem lại sự ổn định và thịnh vƣợng lâu dài. Nói 

cách khác, nhân tố môi trƣờng thực sự đóng vai trò nhƣ là chất xúc tác cho tăng 

trƣởng và đổi mới trong nền kinh tế xanh. 
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PTBV là sự phát triển có thể đáp ứng đƣợc những nhu cầu hiện tại mà 

không ảnh hƣởng hay làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ 

tƣơng lai. PTBV đòi hỏi sự tiến bộ và tăng cƣờng sức mạnh của cả ba yếu tố có 

tính chất phụ thuộc và tƣơng hỗ: Kinh tế - xã hội - môi trƣờng. Thực hiện chính 

sách TDX đóng vai trò trực tiếp trong PTBV, trong đó phải kể đến những tác 

động tích cực nhƣ góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo ra nhiều việc làm mới và 

giúp các nƣớc đang phát triển đạt đƣợc các lợi ích kinh tế, xã hội về nhiều mặt.  

Thứ hai, đối với chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghệ sạch 

Để thực hiện đƣợc chính sách TDX, chính phủ các nƣớc phải có những 

chính sách cụ thể để “xanh hóa” hoạt động sản xuất và cung ứng hàng hóa và 

dịch vụ cho xã hội. Điều này sẽ kéo theo sự thay đổi cả chuỗi giá trị cung ứng 

hàng hóa, dịch vụ theo hƣớng “xanh hóa”, do vậy việc thay đổi công nghệ sản 

xuất phải đƣợc thực hiện nhằm đảm bảo cung cấp đƣợc những hàng hóa, dịch vụ 

thân thiện với môi trƣờng. 

Thứ ba, đối với môi trường 

Chính sách TDX là một bộ phận quan trọng của chính sách phát triển kinh 

tế xanh. Trong nền kinh tế này, tài nguyên và môi trƣờng đƣợc xem là nhân tố có 

tính quyết định đến tăng trƣởng kinh tế, cải thiện chuỗi giá trị, đem lại sự ổn 

định và thịnh vƣợng lâu dài. Phát triển kinh tế xanh phải đƣa lên hàng đầu việc 

sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi 

trƣờng. Điều này cũng có nghĩa tâm điểm của kinh tế xanh chính là môi trƣờng 

bền vững. 

Kinh tế xanh bảo vệ đa dạng sinh học. Suy giảm đa dạng sinh học gây ra 

những hậu quả không thể lƣờng trƣớc đƣợc nhƣ gây ảnh hƣởng đến sự hoạt động 

của các hệ sinh thái điều hòa khí hậu và có thể làm đảo ngƣợc hệ thống sinh thái 

trái đất.  

Thứ tư, đối với hoạt động sản xuất 

Chính sách TDX sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất. Vì muốn 
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thực hiện chính sách TDX thì phải có hàng hóa và dịch vụ xanh để tiêu thụ, do 

vậy các chủ thể sản xuất phải thay đổi thói quen sản xuất của mình và thay vào 

đó là cung ứng cho thị trƣờng những sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi 

trƣờng. Theo đó, các nhà sản xuất phải từng bƣớc thay đổi mô hình sản xuất và 

tiêu dùng theo hƣớng nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên và năng 

lƣợng, tăng cƣờng sử dụng các nguyên vật liệu, năng lƣợng tái tạo, sản phẩm 

thân thiện môi trƣờng, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải, duy trì tính 

bền vững của hệ sinh thái tại tất cả các khâu trong vòng đời sản phẩm từ khai 

thác, cung ứng nguyên liệu đến sản xuất chế biến, phân phối, tiêu dùng và thải 

bỏ sản phẩm. 

2.2.2 Bản chất, nội dung và tiêu chí đánh giá chính sách tiêu dùng xanh 

2.2.2.1. Nội dung của chính sách tiêu dùng xanh 

a. Nhóm chính sách nhằm hạn chế tiêu dùng sản phẩm “nâu” 

Chính sách hạn chế tiêu dùng sản phẩm nâu là tên gọi chung của một 

nhóm chính sách cụ thể của Nhà nƣớc nhằm hạn chế ngƣời tiêu dùng mua sắm 

và sử dụng các sản phẩm nâu gây nguy hại đối với môi trƣờng, sử dụng tiết kiệm 

tài nguyên thiên nhiên thông qua sử dụng các công cụ tài chính và công cụ thị 

trƣờng, có các chính sách cụ thể nhƣ: 

1. Nhóm chính sách thuế, phí nhằm hạn chế tiêu dùng (và sản xuất) các 

sản phẩm nguy hại đối với môi trường nhƣ: Chính sách thuế bảo vệ môi trƣờng 

(BVMT), chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt, Chính sách phí BVMT đối với nƣớc 

thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt và phí vệ sinh môi trƣờng... Nhà nƣớc sử 

dụng các chính sách này nhằm tác động tới chi phí và lợi ích của các chủ thể tiêu 

dùng, từ đó điều chỉnh hành vi, hoạt động của họ nhằm hạn chế hoạt động mua 

sắm và sử dụng các sản phẩm nguy hại đối với môi trƣờng, tiết kiệm tài nguyên 

và giảm xả thải ra môi trƣờng, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nƣớc, 

thúc đẩy xã hội hóa hoạt động BVMT. Các công cụ chủ yếu để thực hiện mục 

tiêu của các chính sách này là thuế suất và mức phí, trong đó: Chính sách thuế 
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đối với hoạt động kinh tế làm tổn hại đến môi trƣờng thƣờng thể hiện ở các 

chính sách cụ thể nhƣ: Chính sách BVMT, chính sách thuế tài nguyên, chính 

sách đối với nguyên liệu hóa thạch, chính sách thuế Cacbon...Mục tiêu chung 

của các chính sách này là giảm chất ô nhiễm thải ra môi trƣờng nhằm làm giảm 

tác động làm tổn hại môi trƣờng của các hoạt động kinh tế tiết kiệm tài nguyên, 

hạn chế tiêu dùng sản phẩm nguy hại đối với môi trƣờng và tăng nguồn thu ngân 

sách nhà nƣớc để giải quyết các vấn đề về môi trƣờng, hỗ trợ kinh tế xanh. Các 

chính sách này tác động đến ngƣời tiêu dùng trên 2 phƣơng diện: Một là, chính 

sách thuế đối với hoạt động kinh tế làm giảm tổn hại đến môi trƣờng tạo điều 

kiện cho nhà sản xuất chuyển chi phí BVMT vào giá thành sản phẩm tức là 

chuyển trách nhiệm BVMT gián tiếp cho ngƣời tiêu dùng, khi đó giá bán sản 

phẩm cho ngƣời tiêu dùng cuối cùng sẽ cao hơn khi phải cộng thêm khoản thuế 

này và do đó điều chỉnh hành vi của ngƣời tiêu dùng theo hƣớng giảm lƣợng 

mua sắm và sử dụng vật phẩm tiêu dùng, qua đó góp phần tiết kiệm tài nguyên 

và nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng của ngƣời tiêu dùng. Hai là, việc đánh 

thuế và tăng các mức thuế, tăng thuế suất đối với các mặt hàng nguyên liệu hóa 

thạch (quy định trọng chính sách thuế BVMT hoặc thuế với nguyên liệu hóa 

thạch, tùy theo từng mức), tăng thuế suất thuế tài nguyên đối với các mặt hàng 

nhƣ: gỗ, nƣớc dùng trong sản xuất, nƣớc sạch sinh hoạt, nƣớc dùng trong sản 

xuất thủy điện... sẽ trực tiếp tác động đến ngƣời tiêu dùng khi giá bán sản phẩm 

tiêu dùng cuối cùng tăng lên, buộc ngƣời tiêu dùng phải điều chỉnh giảm quy mô 

tiêu dùng và sử dụng tiết kiệm hơn, Tác dụng chung các chính sách thuế này là 

góp phần hạn chế tiêu dùng các sản phẩm “nâu” gây nguy hại đối với môi 

trƣờng, để kích thích chuyển sang sử dụng sản phẩm xanh. 

- Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cũng hƣớng tới mục tiêu hạn 

chế tiêu dùng các sản phẩm ảnh hƣởng tổn hại đến môi trƣờng và sức khỏe cộng 

đồng nhƣ thuốc lá, xăng khoáng (nhiên liệu hóa thạch), xe ô tô...Trong đó, mục 

tiêu của chính sách thuế TTĐB đối với thuộc lá là nhằm hạn chế tiêu dùng sản 
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phẩm này, do khói thuốc lá gây ô nhiễm không khí và trực tiếp tổn hại sức khỏe 

ngƣời tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Mục tiêu của chính sách 

thuế TTĐB đối với xe ô tô là hạn chế phƣơng tiện giao thông cá nhân nhằm hạn 

chế tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch qua đó giảm phát thải khí C02 và góp phần 

giảm ùn tắc giao thông. Nghiên cứu kinh nghiệm một số nƣớc cho thầy hầu hết 

các nƣớc đều áp dụng thuế với xe ô tô. Về bản chất, chính sách thuế đối với xe ở 

ô tô ở các nƣớc tƣơng tự với thuế TTĐB đối với xe ô tô ở Việt Nam. Tuy mức 

thu và phƣơng thức thu của các nƣớc có sự khác lệch khá lớn nhƣng hầu hết các 

nƣớc đều áp dụng phƣơng thu theo tỷ lệ phần trăm theo giá trị (bao gồm cả thuế 

GTGT, thuế nhập khẩu nếu có), hầu hết các nƣớc đều áp dụng mức thuế suất 

thuế TTĐB có phần theo đặc điểm xe, nhƣ theo số chỗ ngồi, theo dung tích xi-

lanh và theo loại nguyên sử dụng. Trong đó, mức thuế suất cao đánh vào các loại 

xe làm phƣơng tiện giao thông cá nhân, có dung tích lớn, sử dụng nguyên liệu 

hóa thạch, mức thuế suất thấp đối với các loại xe công cộng, có dung tích nhỏ, 

sử dụng nguyên liệu sạch. Chính sách thuế đối với nhiên liệu hóa thạch đƣợc 

nhiều nƣớc trên thế giới quy định và thực hiện nhƣng có sự khác nhau khi đƣa 

vào các sắc thuế. Một số nƣớc đƣa thuế đối với nguyên liệu hóa thạch vào thuế 

BVMT, một số nƣớc khác quy định thành sắc thuế riêng, một số nƣớc đƣa vào 

sắc thuế TTĐB, một số nƣớc khác đƣa vào sắc thuế BVMT và cả sắc thuế TTĐB 

(nhƣ ở Việt Nam). Nhiên liệu hóa thạch không chỉ là nguyên liêu đầu vào thiết 

yếu đối với nhiều ngành sản xuất mà còn là sản phẩm tiêu dùng cần thiết đối với 

đời sống con ngƣời. Tuy vậy, do nhiên liệu hóa thạch là nguồn năng lƣợng 

không tái tạo nên nhiều nƣớc chủ trƣơng sử dụng tiết kiệm, để dành cho các thế 

hệ tƣơng lai. Mặt khác, việc khai thác, sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng gây ra 

khí thải nhà kính gây ô nhiễm môi trƣờng. Vì thế nhằm hạn chế tiêu dùng nhiên 

liệu hóa thạch, giảm ô nhiễm môi trƣờng, hỗ trợ chuyển sang sử dụng các năng 

lƣợng tái tạo, giảm phát thải (năng lƣợng xanh) nhiều nƣớc đã ban hành chính 

sách thuế với nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu, than đá) 
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2. Chính sách phí nhằm hỗ trợ bảo vệ môi trường, hạn chế xả thải trong 

hoạt động tiêu dùng của dân cư: thể hiện bằng các quy định chính sách cụ thể 

nhƣ: Chính sách phí bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải sinh hoạt, chất thải rắn 

sinh hoạt và phí vệ sinh môi trƣờng đối với rác thải rắn sinh hoạt (ở khu vực hộ 

gia đình và các tổ chức, tập thể ngƣời tiêu dùng khác nhau). Đặc trƣng của mô 

hình kinh tế - môi trƣờng là mở rộng các bên liên quan tới tất cả những ngƣời 

tham gia hoặc không tham gia vào quan hệ giao dịch kinh tế nhƣng lại có trách 

nhiệm, nghĩa vụ đối vụ những gì mình thải ra ngoài môi trƣờng, các bên liên 

quan trong mô hình kinh tế xanh mở rộng hơn gồm cả các tổ chức xã hội và cả 

cộng đồng. Do vậy, bản chất và mục tiêu chung của các chính sách phí nêu trên 

là vừa hạn chế xả thải ra trƣờng của hoạt động tiêu dùng “nâu” vừa khuyến khích 

việc xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, sử lý chất thải 

và thu hồi năng lƣợng từ chất thải thiên nhiên với môi trƣờng, nâng cao nhận 

thức bảo vệ môi trƣờng của công đồng. Trong đó, chính sách phí bảo vệ môi 

trƣờng đối với mức thải sinh hoạt buộc mọi tổ chức cá nhân xả thải nƣớc sinh 

hoạt ra môi trƣờng phải nộp một khoản phí nhất định, chính sách phí BVMT đối 

với chất thải rắn sinh hoạt buộc mọi tổ chức, cá nhân làm phát sinh chất thải rắn 

sinh hoạt ra môi trƣờng phải nộp một khoản phí nhất định. Chính sách này vừa 

có tác dụng hạn chế xả thải trong hoạt động tiêu dùng vừa tạo nguồn kinh phí 

cho xử lý. Vận chuyển, tác chế nƣớc thải, chất thải sinh hoạt. Tƣơng tự, chính 

sách phí vệ sinh môi trƣờng cũng buộc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải trả 

một khoản tiền cho việc thu gom, xử lý rác thải đô thị và có thể gồm các rác thải 

ở khu vực nông thôn có mật độ dân cƣ cao, tập trung. Nhƣ thế với nguyền tắc 

ngƣời gây ô nhiễm phải trả phí, khi thực hiện các phí nêu trên, ngƣời tiêu dùng 

phải đối mặt với việc trả tiền đối với các chi phí xã hội đối với việc xả thải gây ô 

nhiễm môi trƣờng của họ, nên họ có 3 lựa chọn: chấm dứt hoạt động xả thải, 

thay đổi công nghệ của họ để giảm ô nhiễm môi trƣờng, hoặc hạn chế xả thải 

gây ô nhiễm nhƣng sẽ phải trả phí. 
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3. Chính sách xóa bỏ trợ cấp năng lượng hóa thạch nhằm hạn chế tiêu 

dùng nhiên liệu hóa thạch: thúc đẩy ngƣời tiêu dùng chuyển sang mua sắm và sử 

dụng nhiên liệu xanh, nhiên liệu sạch. Từ những năm 1990 đến khoảng năm 

2010, do giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao trên thị trƣờng toàn cầu, chính phủ 

nhiều nƣớc đang phát triển trong đó có Việt Nam đã thực hiện chính sách trợ cấp 

năng lƣợng với nhiều hình thức nhƣ trợ giá, bù giá... Thông thƣờng chính phủ 

các nƣớc xem xét trợ giá nhiên liệu nhƣ các chƣơng trình xã hội. Việc thực hiện 

chính sách trợ cấp giá năng lƣợng (chủ yếu là xăng dầu và than là sản phẩm hóa 

thạch) đã nảy sinh nhiều tác động tiêu cực (Chính phủ phải chi khoản ngân sách 

lớn cho trợ giá nhiên liệu, phần lớn lợi ích của trợ cấp nhiên liệu dành cho số 

ngƣời giàu trong xã hội...). Đồng thời tạo ra những hệ quả không mong muốn 

nhƣ không khuyến khích sử dụng tiết kiệm năng lƣợng, làm gia tăng tiêu dùng 

năng lƣợng hóa thạch - tiêu dùng “ nâu”. Vì thế, chuyển đổi từ kinh tế “ Nâu” 

sang kinh tế xanh, từ sau năm 2010 đến nay, hầu hết chính phủ các nƣớc trong 

đó có Việt Nam đã thực hiện chính sách xóa bỏ từng phần hoặc toàn bộ việc trợ 

cấp năng lƣợng hóa thạch nhằm hạn chế tiêu dùng năng lƣợng hóa thạch, đồng 

thời, một số nƣớc ban hành chính sách trợ giá cho năng lƣợng tái tạo, nhằm hỗ 

trợ chuyển đổi từ tiêu dùng các nguồn năng lƣợng hóa thạch - không có khả năng 

tái tạo, sang tiêu dùng các nguồn năng lƣợng có khả năng tái tạo, năng lƣợng 

xanh (tiêu dùng xanh). 

4. Chính sách giá năng lượng, nước sạch nhằm sử dụng tiết kiệm năng 

lượng: tài nguyên nƣớc (nƣớc sạch phục vụ sinh hoạt). Trong điều kiện thực tế ở 

nhiều nƣớc vẫn dựa chủ yếu vào các nguồn năng lƣợng hóa thạch (xăng, khoáng 

sản, than) và sử dụng lãng phí nguồn tài nguyên nƣớc là một đặc điểm của tiêu 

dùng “nâu”, chính phủ một số nƣớc trong đó có Việt Nam đã sử dụng công cụ 

giá năng lƣợng, giá nƣớc sạch để tác động điều chỉnh hành vi của ngƣời tiêu 

dùng theo hƣớng sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lƣợng, đồng thời khuyến 

khích mua sắm và sử dụng các trang thiết bị điện, nƣớc tiêu tốn ít năng lƣợng,ít 
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nƣớc. Trong đó, việc sử dụng công cụ giá cả là một công cụ thị trƣờng (thực hiện 

giá thị trƣờng và đƣa các chi phí ngoài ứng vào giá bán sản phẩm điện, nƣớc) và 

sử dụng khung bảng giá điện, nƣớc theo hƣớng giá lũy tiến (các hộ tiêu dùng 

lƣợng sản phẩm điện, nƣớc càng cao thì phải chịu mức giá lũy tiến càng cao, và 

ngƣợc lại) nhằm điều chỉnh hành vi của ngƣời tiêu dùng theo hƣớng lựa chọn 

cách thức tiêu dùng để tiết kiệm điện, nƣớc (hạn chế tiêu dùng sản phẩm “ nâu”). 

b. Nhóm chính sách nhằm ràng buộc người tiêu dùng thực hiện tiêu dùng xanh 

Chính sách ràng buộc ngƣời tiêu dùng thực hiện tiêu dùng xanh là tên gọi 

chung của một nhóm chính sách do nhà nƣớc ban hành, trong đó quy định những 

điều kiện, tiêu chuẩn của tính ràng buộc theo tiêu chí xanh đối với một số loại 

hình hoạt động mua sắm và tiêu dùng thông qua sử dụng các công cụ có tính 

chất hành chính (Luật, quy định pháp lý khác) và các công cụ có tính chất kỹ 

thuật (tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn). Các chính sách cụ thể, nhƣ: 

- Chính sách mua sắm công xanh 

Mua sắm công xanh chính là quá trình các cơ quan nhà nƣớc mua sắm các 

sản phẩm, dịch vụ có ít tác động tới môi trƣờng trong suốt vòng đời sản phẩm so 

với những sản phẩm, dịch vụ có mục đích tƣơng tự. Qua đó, có thể thấy chính 

sách “mua sắm xanh” sẽ kích thích tăng số lƣợng và chất lƣợng các sản phẩm và 

dịch vụ thân thiện môi trƣờng. “Mua sắm xanh” thúc đẩy quá trình tái chế các 

chất thải, từ việc thu gom, phân loại cho tới sản xuất và phát triển thị trƣờng sử 

dụng các sản phẩm tái chế, vì thế không chỉ làm ngƣời tiêu dùng (bao gồm cả tổ 

chức và cá nhân) tiết kiệm đƣợc tài chính mà còn góp phần bảo vệ môi trƣờng 

sạch và an toàn hơn.  

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã có chính sách về “mua sắm 

xanh” nhằm thúc đẩy mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững. Những chính 

sách này đồng thời cũng góp phần hƣớng tới nền “kinh tế xanh” với lƣợng khí 

thải các-bon thấp, Các nƣớc ASEAN tuy chƣa ban hành luật riêng về “mua sắm 

xanh”, nhƣng chính phủ nhiều nƣớc đã có chính sách khuyến khích thúc đẩy 
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phát triển tiêu dùng bền vững và nền kinh tế tái sử dụng. Bƣớc khởi động của 

việc phát triển “mua sắm xanh” là thực hiện 3R (tái sử dụng, giảm thiểu, tái chế) 

và dán nhãn sinh thái.  Ở Việt Nam Mua sắm công xanh là một trong những 

chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững. 

Cụ thể hóa của chính sách này bƣớc đầu đƣợc thể hiện bằng việc ban hành các 

quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phƣơng tiện làm việc của cơ 

quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nƣớc... nhằm kiểm soát mua sắm công 

đƣợc chặt chẽ hơn, sử dụng tiết năng lƣợng, sử dụng năng lƣợng sạch, xả thải ít 

gây hại môi trƣờng hơn... hƣớng tới tích hợp các yếu tố BVMT và công bằng xã 

hội trong mua sắm. 

- Chính sách quy hoạch mạng lưới phân phối sản phẩm xanh thay thế 

mạng lưới phân phối sản phẩm nâu 

Mạng lƣới cung ứng bao gồm tất cả các doanh nghiệp tham gia một cách 

trực tiếp hay gián tiếp trong việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, thể hiện sự dịch 

chuyển nguyên vật liệu xuyên suốt quá trình từ nhà cung cấp ban đầu đến khách 

hàng cuối cùng. Chuỗi cung ứng không chỉ bao gồm nhà sản xuất và nhà cung 

cấp, mà còn các công ty vận tải, nhà kho, nhà bán lẻ và khách hàng. 

Quy hoạch mạng lƣới phân phối sản phẩm xanh nhằm mục đích phát triển 

có sự kiểm soát chặt chẽ mạng lƣới kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ các 

sản phẩm xanh trên phạm vi toàn quốc nhằm tăng cƣờng hiệu lực quản lý nhà 

nƣớc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sảm phẩm xanh, đảm bảo thu ngân 

sách và lợi ích của toàn xã hội, phù hợp với các quy hoạch có liên quan. Trên cơ 

sở đó, định hƣớng sản xuất và tiêu dùng sản phẩm xanh theo hƣớng văn minh, 

phù hợp với truyền thống văn hóa và xu thế phát triển kinh tế xanh. 

c. Nhóm chính sách nhằm khuyến khích, kích thích và hỗ trợ tiêu dùng xanh 

Chính sách nhằm khuyến khích, kích thích và hỗ trợ tiêu dùng xanh là tên 

gọi chung của một nhóm chính sách cụ thể của Nhà nƣớc nhằm khuyễn kích, 

kích thích ngƣời tiêu dùng tăng cƣờng sử dụng các sản xanh để hạn chế nguy hại 
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đối với môi trƣờng, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên thông qua sử dụng 

các công cụ tài chính và công cụ thị trƣờng. Các chính sách cụ thể nhƣ: 

- Chính sách thuế xanh 

Nhà nƣớc sử dụng chính sách này nhằm tác động tới chi phí và lợi ích của 

các chủ thể tiêu dùng, việc miễn hoặc giảm thuế sẽ có tác động điều chỉnh hành 

vi, hoạt động của ngƣời tiêu dùng hƣớng tới việc sử dụng những sản phẩm xanh 

thân thiện môi trƣờng, tiết kiệm tài nguyên và giảm xả thải ra môi trƣờng, thúc 

đẩy xã hội hóa hoạt động BVMT.  

Nhiều quốc gia trên thế giới đã có những chính sách cụ thể về việc miễn 

giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trƣờng, sản phẩm 

từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải, trong đó tại Việt Nam thì các sản phẩm thân 

thiện với môi trƣờng có tên trong Biểu thuế xuất khẩu và có văn bản chứng nhận 

Nhãn xanh Việt Nam theo hƣớng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng sẽ 

đƣợc miễn thuế. Còn các sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải có tên 

trong Biểu thuế xuất khẩu đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền chứng nhận 

theo hƣớng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng thì đƣợc giảm 50%. 

Sản phẩm đƣợc xem thân thiện môi trƣờng hay còn gọi là sản phẩm xanh 

nếu đáp ứng đƣợc một trong 4 tiêu chí: (1) Sản phẩm đƣợc tạo ra từ các vật liệu 

thân thiện với môi trƣờng. Nếu sản phẩm chứa các vật liệu tái chế thay vì sử 

dụng vật liệu mới, thô, nó có thể đƣợc xem là một sản phẩm xanh. Ví dụ, một 

sản phẩm tái chế nhanh nhƣ tre hay bần (sử dụng để lót lều) là những sản phẩm 

thân thiện với môi trƣờng vì là sản phẩm đựơc tạo ra từ vật liệu phế phẩm nông 

nghiệp nhƣ rơm hoặc dầu nông nghiệp. (2) Sản phẩm đem đến những giải pháp 

an toàn đến môi trƣờng và sức khoẻ thay cho các sản phẩm phẩm độc hại truyền 

thống. Ví dụ các vật liệu thay thế chất bảo quản gỗ nhƣ creosote, đƣợc biết là 

một hợp chất gây ung thƣ. (3) Sản phẩm giảm tác động đến môi trƣờng trong 

quá trình sử dụng (ít chất thải, sử dụng năng lƣợng tái sinh, ít chi phí bảo trì), 

Ngƣời tiêu dùng châu Âu nhiều năm qua đã quay lại sử dụng chai sữa thủy tinh 
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và giảm tỉ lệ sử dụng loại sữa đựng trong chai nhựa sử dụng 1 lần rồi bỏ. Chai 

thủy tinh có thể sử dụng nhiều lần, dễ dàng tái chế. (4) Sản phẩm tạo ra một môi 

trƣờng thân thiện và an toàn đối với sức khoẻ. Vật liệu xây dựng xanh là những 

sản phẩm tạo ra một môi trƣờng an toàn trong nhà bằng cách không phóng thích 

những chất ô nhiễm quan trọng nhƣ sơn có dung môi hữu cơ bay hơi thấp, bám 

chắc, loại bỏ hoặc ngăn ngừa sự lan truyền chất ô nhiễm nhƣ sản phẩm từ sự 

thông gió hoặc bộ lọc không khí trong máy lạnh (bụi, nấm mốc, vi khuẩn..) và 

cải thiện chất lƣợng chiếu sáng. 

- Chính sách tín dụng tiêu dùng xanh:  

Tín dụng xanh cung cấp các khoản vay hỗ trợ và thực hiện lãi suất thấp 

cho những ngƣời nghiên cứu và sản xuất các thiết bị kiểm soát ô nhiễm và bất kỳ 

doanh nghiệp hay tổ chức nào bảo vệ sinh thái và xây dựng, phát triển, sử dụng 

năng lƣợng mới, hoặc tham gia vào sản xuất xanh, nông nghiệp sinh thái. Việc 

áp dụng chính sách này Nhà nƣớc đã trực tiếp tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp có thêm nguồn tài chính để sản xuất sản phẩm xanh, qua đó gián tiếp thúc 

đẩy tiêu dùng xanh. Một số chính sách cụ thể nhƣ: chính sách tín dụng xanh do 

Chính phủ thực hiện hoặc các cơ quan Nhà nƣớc thực hiện nhằm cung cấp trực 

tiếp các khoản tín dụng nhà nƣớc cho vay hỗ trợ lãi suất ƣu đãi đầu tƣ thực hiện 

các dự án kinh tế xanh trọng điểm (nhƣ năng lƣợng xanh), chính sách tín dụng 

ƣu đãi hỗ trợ cho BVMT và sản xuất xanh thông qua một số quỹ hoặc chƣơng 

trình sử dụng nguồn vốn có một phần đóng góp từ ngân sách nhà nƣớc, đề án 

phát triển ngân hàng xanh nhằm tăng cƣờng nhận thức và trách nhiệm xã hội của 

hệ thống ngân hàng đối với việc bảo vệ môi trƣờng, chống biến đổi khí hậu, từng 

bƣớc xanh hóa hoạt động ngân hàng, hƣớng dòng vốn tín dụng vào việc tài trợ 

dự án thân thiện với môi trƣờng, thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ và tiêu 

dùng xanh, năng lƣợng sạch và năng lƣợng tái tạo; góp phần tích cực thúc đẩy 

tăng trƣởng xanh và phát triển bền vững, trong đó hƣớng tới việc 100% các ngân 

hàng thực hiện đánh giá rủi ro môi trƣờng xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, 
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áp dụng các tiêu chuẩn về môi trƣờng cho các dự án đƣợc ngân hàng cấp vốn 

vay, kết hợp đánh giá rủi ro môi trƣờng nhƣ một phần trong đánh giá rủi ro tín 

dụng của ngân hàng. 

- Chính sách hỗ trợ tái chế, tái sử dụng sản phẩm trong khu vực hộ gia đình 

Tái chế chất thải có thể hiểu theo một cách đơn giản nhất là vòng tuần 

hoàn của các loại vật liệu. Là nguồn cung cấp nguyên liệu thô cho cùng một loại 

sản phẩm. Ví dụ nhƣ giấy thải ở văn phòng sau khi đƣợc sử dụng ngƣời ta có thế 

tái chế lại và sử dụng nó tại một nơi khác vì thế tái chế, tái sử dụng các nguồn 

phế thải là xu hƣớng chung của thế giới bởi đây là một trong những giải pháp 

quan trọng để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trƣờng. 

Việc tái sử dụng và tái chế chất sản phẩm trong khu vực hộ gia đình 

không những tiết kiệm các chi phí sinh hoạt trong gia đình mà nó còn là điều 

kiện làm tiết kiệm các nguồn tài nguyên cho nền kinh tế và giảm thiểu ô nhiêm 

môi trƣờng. Nhiều nƣớc trên thế giới trong đó có Việt Nam, tái sử dụng và tái 

chế chất thải đã có truyền thống từ lâu, ví dụ ở các làng nghề truyền thống và 

việc buôn bán thu gom chất thải còn giá trị (nhƣ sản phẩm, linh kiện cũ, sắt, 

nhựa, giấy, bìa...), các giải pháp 3T (tiết giảm, tái sử dụng, tái chế) nhằm: (1)Tiết 

giảm là giảm lƣợng chất thải phát sinh bằng việc thay đổi lối sống, cách tiêu 

dùng, cải tiến quy trình sản xuất…Đây là sự tối ƣu hóa quá trình sản xuất và tiêu 

dùng về mặt môi trƣờng, tạo ra lƣợng sản phẩm lớn nhất, sử dụng hiệu quả nhất 

tài nguyên và thải ra lƣợng chất thải thấp nhất (2) Tái sử dụng là việc sử dụng lại 

sản phẩm, hay một phần của sản phẩm cho chính mục đích cũ, hay cho một mục 

đích khác, sử dụng một sản phẩm nhiều lần đến khi hết tuổi thọ của nó (3) Tái 

chế: sử dụng rác thải, vật liệu thải để làm ra các vật chất, sản phẩm mới có ích. 

d. Nhóm chính sách bảo vệ người tiêu dùng xanh 

Chính sách bảo vệ ngƣời tiêu dùng xanh là tên gọi chung của một nhóm 

chính sách cụ thể của Nhà nƣớc nhằm bảo vệ ngƣời tiêu dùng xanh, giúp ngƣời 

tiêu dùng dễ dàng nhận diện các sản phẩm xanh, phân biệt giữa sản phẩm xanh 
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và các sản phẩm nâu từ đó có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm thông qua hoạt 

động: dán nhãn lên sản phẩm.... Ví dụ chính sách, chƣơng trình dán nhãn xanh, 

dán nhãn năng lƣợng... Sản phẩm đƣợc cấp nhãn sinh thái của tổ chức đƣợc sẽ 

đƣợc Nhà nƣớc công nhận là sản phẩm thân thiện với môi trƣờng. Cơ sở sản 

xuất, kinh doanh sản phẩm thân thiện với môi trƣờng sẽ đƣợc hƣởng những ƣu 

đãi, hỗ trợ về đất đai, vốn, miễn, giảm thuế, phí về bảo vệ môi trƣờng qua đó 

khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng kinh doanh 

những sản phẩm xanh góp phần thúc đẩy nền kinh tế xanh. 

Chính sách, chƣơng trình nhãn sinh thái (nhãn xanh, nhãn năng lƣợng...) 

dùng để chỉ ra những sản phẩm có mức độ ƣu tiên chung về môi trƣờng cao hơn 

so với những loại sản phẩm khác trong cùng một nhóm sản phẩm trên cơ sở đánh 

giá những tác động và ảnh hƣởng lên môi trƣờng của toàn bộ chu trình luân 

chuyển (vòng đời) của sản phẩm. Ngoài ra giúp cải thiện và duy trì chất lƣợng 

môi trƣờng sống thông qua giảm thiểu sử dụng và tiêu dùng năng lƣợng, vật liệu 

cũng nhƣ các loại chất thải sinh ra do quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng 

các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng phục vụ đời sống. Để đạt đƣợc hiệu quả bảo vệ 

môi trƣờng, chƣơng trình nhãn xanh Việt Nam thực hiện đánh giá khả năng kiểm 

soát, hạn chế tác động đối với môi trƣờng của các loại sản phẩm, dịch vụ tiêu 

dùng theo quan điểm “xem xét toàn bộ vòng đời sản phẩm”. Theo đó, lợi ích môi 

trƣờng mà mỗi sản phẩm có khả năng mang lại từ việc giảm thiểu phát thải các 

loại chất gây ô nhiễm, chất độc hại ra môi trƣờng từ các khâu khai thác 

nguyên/vật liệu, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng cho đến khi thải bỏ đối với loại 

hình sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng đó sẽ đƣợc xem xét và đánh giá trên cơ sở các 

bộ tiêu chí đƣợc xây dựng riêng cho từng loại hình sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng. 

Chƣơng trình cấp nhãn sinh thái đƣợc là một trong các công cụ kinh tế 

nhằm cải thiện môi trƣờng đƣợc sử dụng ngày càng rộng rãi để khuyến khích 

ngƣời tiêu dùng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trƣờng, 

ngoài ra còn là một công cụ marketing có hiệu quả cho sản phẩm. 
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2.2.2.2. Các tiêu chí đánh giá chính sách tiêu dùng xanh 

 Nhóm tiêu chí kết quả và hiệu quả: Bao gồm các tiêu chí kết quả và hiệu 

quả của NTD (mức độ có đƣợc thông tin, tiêu chí lựa chọn hàng hóa, mức độ 

thay đổi hành vi, thực hiện hành vi mua sắm); Tiêu chí kết quả và hiệu quả của 

nhà sản xuất, Tiêu chí về mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố theo đánh giá của 

NTD và nhà sản xuất, Các tiêu chí từ các tổ chức kinh tế xã hội.  

Bảng 2.3: Các tiêu chí tiêu dùng xanh trong nghiên cứu 

Tiêu chí kết quả và  

hiệu quả 

Tiêu chí về mức độ  

ảnh hƣởng của các yếu tố 

Tiêu chí 

đánh giá 

mức độ ảnh 

hƣởng của 

chính sách 

TDX  

1. Ngƣời tiêu dùng 

- Tiêu chí lợi 

ích của chính 

sách TDX 

- Tiêu chí 

nhận 

thức/hành 

vi/ứng xử 

TDX 

- Tiêu chí 

đầu tƣ TDX 

- Tiêu chí 

môi trƣờng 

- Tiêu chí 

bền vững 

trong tiêu 

dùng 

 

Mức độ có đƣợc thông 

tin 

Tiêu chí lựa chọn hàng 

hóa 

Mức độ thay đổi hành vi 

Thực hiện hành vi mua 

sắm 

 

- Giá cả hàng hóa 

- Nhận tức của NTD/nhà sản xuất 

- Trình độ văn hóa/giáo dục 

- Thu nhập của NTD/DN 

- Văn hóa tiêu dùng 

- Phong tục/tập quán/tôn giáo 

- Mức độ phát triển nền kinh tế 

- Cơ chế chính sách 

- Yếu tố lợi ích trong tiêu dùng 

- Môi trƣờng 

2. Nhà sản xuất 

Vốn 

Thị trƣờng 

Thủ tục hành chính 

Đào tạo nguồn nhân lực 

Áp dụng luật/quy định 

Hỗ trợ vốn/kinh phí 

Thông tin có đƣợc về chính sách 

Nhận thức về tầm quan trọng của sản 

xuất xanh khi có các chính sách 

Mức độ thay đổi hành vi sau khi có 

chính sách 

Thực hiện hành vi sản xuất sau khi 
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Tiêu chí kết quả và  

hiệu quả 

Tiêu chí về mức độ  

ảnh hƣởng của các yếu tố 

Tiêu chí 

đánh giá 

mức độ ảnh 

hƣởng của 

chính sách 

TDX  

Quy mô DN 

Thành phần kinh tế của 

DN 

Hỗ trợ kỹ thuật, công 

nghệ, dây chuyền sản 

xuất 

có chính sách 

3. Các tổ chức kinh tế xã hội 

- Các chính sách 

- Các công cụ hành chính, kinh tế và thông tin: Thuế/hỗ 

trợ/quy định/đầu tƣ/đổi mới/giáo dục. 

(Nguồn: tác giả tổng hợp) 

Nghiên cứu cũng đánh giá mức độ ảnh hƣởng của chính sách TDX tới xã hội 

về các chỉ tiêu: Bao gồm các tiêu chí lợi ích, tiêu chí nhận thức/hành vi/ứng xử 

TDX, tiêu chí đầu tƣ TDX, tiêu chí môi trƣờng, tiêu chí bền vững trong tiêu dùng. 

2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạch định, thực thi chính sách tiêu dùng xanh 

2.3.1. Nhóm yếu tố khách quan 

a. Yếu tố thể chế và chính sách 

Cho đến nay trên phƣơng diện lý thuyết vẫn tồn tại hai quan điểm đối lập 

nhau về các tác động của các quy định về môi trƣờng đến tính cạnh tranh của 

doanh nghiệp. Theo quan điểm truyền thống, các qui định về môi trƣờng sẽ làm 

tăng chi phí sản xuất, từ đó giảm kết quả hoạt động và sức cạnh tranh của các 

công ty. Điều này đồng nghĩa với việc các chi phí liên quan tới bảo vệ môi 

trƣờng sẽ tăng gánh nặng tài chính lên vai doanh nghiệp trong khi các điều kiện 

khác của môi trƣờng kinh doanh không thay đổi.  



56 

Theo đó, một khung pháp lý đƣợc thiết kế tốt sẽ tạo ra động lực khuyến 

khích các doanh nghiệp thay đổi công nghệ hƣớng đến cung ứng, sản xuất xanh 

đồng thời đẩy mua sắm xanh tại các cơ quan tổ chức hay trong các hộ gia đình. 

Khổ pháp lý và chính sách tốt sẽ làm giảm các rủi ro pháp lý và kinh doanh và 

làm tăng sự tự tin của các nhà đầu tƣ vào thị trƣờng. Vì vậy, việc sử dụng các 

quy định thƣờng là cần thiết để giải quyết các hình thức gây hại của hành vi 

không bền vững bằng cách tạo ra tiêu chuẩn tối thiểu hoặc cấm hoàn toàn các 

hoạt động nhất định. Đặc biệt, việc đặt ra các tiêu chuẩn sẽ có hiệu quả trong 

việc thúc đẩy thị trƣờng hàng hóa và dịch vụ xanh từ đó tạo ra hiệu quả và kích 

thích đổi mới, đem lại tác động tích cực cho sự cạnh tranh.  

b. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

Trong những năm tới nhu cầu về vốn cho tăng trƣởng xanh nói chung cho 

tiêu dùng xanh nói riêng là rất lớn, tuy nhiên, các quốc gia đang ƣu tiên ngân 

sách cho giảm nợ công, phát triển hạ tầng, giải quyết các vấn đề xã hội và ứng 

phó với thiên tai. Do vậy, các nguồn đầu tƣ cho tiêu dùng xanh vẫn phụ thuộc rất 

lớn vào các nguồn đầu tƣ từ phía các cơ quan, tổ chức nƣớc ngoài. Trong bối 

cảnh khi thu nhập GDP bình quân đầu ngƣời của Việt Nam còn tƣơng đối thấp, 

trình độ phát triển kinh tế chƣa cao do đó mà các khoản đầu tƣ cho tiêu dùng 

xanh sẽ còn tƣơng đối hạn hẹp.  

Bên cạnh nguồn vốn đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc phần lớn các khoản đầu 

tƣ cho tiêu dùng xanh đến từ khu vực tƣ nhân. Để tận dụng các cơ hội kinh 

doanh và phát triển sản phẩm mới hay sử dụng hiệu quả các nguồn lực các công 

ty, doanh nghiệp ở Việt Nam cũng đã bắt đầu đầu tƣ cho các hoạt động hƣớng 

đến tiêu dùng xanh.  

Tuy nhiên, việc phát sinh các chi phí cho các hoạt động thúc đẩy sản xuất 

tiêu dùng xanh cũng đã khiến cho không ít doanh nghiệp giảm động lực đổi mới 

công nghệ, tăng cƣờng hiệu quả sản xuất, giảm tác động môi trƣờng.  Trong khi 

đó việc thu hút, huy động nguồn tài chính cho lĩnh vực này không hề đơn giản. 
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Thông thƣờng, các công ty có thể vay một khoản vốn kinh doanh (vốn cần thiết 

để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh đƣợc diễn ra thƣờng xuyên và liên tục) 

nhƣng lại không đầu tƣ vốn cho các sản phẩm tiết kiệm năng lƣợng. Mặc dù nhà 

nƣớc có chính sách ƣu đãi, hỗ trợ đối với các doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, 

cung ứng sản phẩm xanh hay để thực hiện hành vi sử dụng năng lƣợng tiết kiệm 

và hiệu quả.  

2.3.2. Nhóm yếu tố chủ quan 

a. Yếu tố nhận thức   

Trình độ văn hóa, giáo dục hay gọi là kiến thức của NTD, ngƣời thực hiện 

chính sách sẽ giúp ngƣời đó có nhận thức về một chính sách tiêu dùng cụ thể sẽ 

nâng cao hay làm giảm tính hiệu quả của một chính sách. Trình độ là một trong 

các biến đƣợc sử dụng nhiều trong nghiên cứu để đánh giá tác động của biến này 

đến hành vi của NTD và kết quả thực hiện chính sách. ), điều này có tác động 

tích cực trong việc thực thi chính sách TDX. Một ngƣời có động cơ luôn sẵn 

sàng hành động. Vấn đề ngƣời có động cơ đó sẽ hành động nhƣ thế nào trong 

thực tế còn chịu ảnh hƣởng từ sự nhận thức của ngƣời đó về tình huống lúc đó.  

 Nhận thức đƣợc định nghĩa là "một quá trình thông qua đó cá thể tuyển 

chọn, tổ chức và giải thích thông tin tạo ra một bức tranh có ý nghĩa về thế giới 

xung quanh". Nhận thức không chỉ phụ thuộc vào những tác nhân vật lý, mà còn 

phụ thuộc vào cả mối quan hệ của các tác nhân đó với môi trƣờng xung quanh và 

những điều kiện bên trong cá thể đó. 

  Khi ngƣời tiêu dùng hành động họ cũng đồng thời lĩnh hội đƣợc tri thức, 

tri thức mô tả những thay đổi trong hành vi của cá thể bắt nguồn từ kinh nghiệm. 

Hầu hết hành vi của con ngƣời đều đƣợc lĩnh hội. Các nhà lý luận về tri thức cho 

rằng tri thức của một ngƣời đƣợc tạo ra thông qua sự tác động qua lại của những 

thôi thúc, tác nhân kích thích, những tấm gƣơng, những phản ứng đáp lại và sự 

củng cố. 

Thông qua hoạt động và tri thức, ngƣời ta có đƣợc niềm tin và thái độ. 
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Những yếu tố này lại có ảnh hƣởng đến hành vi mua sắm của con ngƣời.  

 Thái độ làm cho ngƣời ta xử sự khá nhất quán đối với những sự vật tƣơng 

tự. Ngƣời ta không phải giải thích và phản ứng với mỗi sự vật theo một cách 

mới. Thái độ cho phép tiết kiệm sức lực và trí óc, vì thế mà rất khó thay đổi đƣợc 

thái độ. Thái độ của một ngƣời đƣợc hình thành theo một khuôn mẫu nhất quán, 

nên muốn thay đổi luôn cả những thái độ khác nữa. 

b. Yếu tố tài chính 

Đầu tƣ tài chính cho tiêu dùng xanh có thể đến từ hai phía đó là đầu tƣ công 

của chính phủ và đầu tƣ tƣ nhân của các doanh nghiệp hay hộ gia đình. Các 

khoản đầu tƣ công có thể đầu tƣ vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng để cho 

phép phát triển thị trƣờng xanh và đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên. Nhà nƣớc cũng có thể sử dụng các khoản đầu tƣ để ƣu đãi, 

hỗ trợ các doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm dịch vụ xanh hay hỗ trợ 

quảng bá xúc tiến thƣơng mại cho sản phẩm xanh. Đầu tƣ công cũng có thể đƣợc 

xem xét dƣới góc độ là việc sử dụng hiệu quả chi tiêu công. Chính phủ cũng có 

thể kích thích thị trƣờng bằng cách thực hiện mua sắm bền vững, tạo ra nhu cầu 

cao và dài hạn đối với hàng hóa và dịch vụ xanh. Điều này sẽ cho phép các công 

ty đầu tƣ dài hạn vào đổi mới sản xuất, dẫn tới việc thƣơng mại hóa rộng lớn hơn 

hàng hóa và dịch vụ xanh, cũng nhƣ tiêu thụ bền vững hơn. 

c. Yếu tố nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất ảnh hƣởng tới việc thực thi chính 

sách. Đối với việc thực thi chính sách tiêu dùng xanh đòi hỏi sự tham gia của các 

cơ quan quản lý nhà nƣớc, các tổ chức, doanh nghiệp và cả ngƣời tiêu dùng là cá 

nhân trong các hộ gia đình. Sự tác động của yếu tố nguồn nhân lực ở đây đƣợc 

xem xét từ nhận thức, thái độ, hành vi đến số lƣợng và năng lực của đội ngũ cán 

bộ của các cơ quan quản lý nhà nƣớc, các doanh nghiệp đến việc thực thi các 

chính sách tiêu dùng xanh. 
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Trong quá trình đổi mới hay cải tiến công nghệ nhằm đảm bảo tiêu dùng 

xanh, công nghệ mới/cải tiến đòi hỏi phải phù hợp với trình độ kỹ sƣ và công 

nhân của công ty. Khi trình độ của kỹ sƣ và công nhân hạn chế thì việc cải tiến 

công nghệ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trƣờng hay tiết kiệm năng lƣợng 

sẽ vƣợt quá năng lực của doanh nghiệp. Khả năng chuyển đổi lên tiêu dùng xanh 

phụ thuộc rất lớn vào trình độ và tay nghề của các kỹ sƣ và công nhân của doanh 

nghiệp. Các quy định của nhà nƣớc về các tiêu chuẩn môi trƣờng và năng lƣợng 

cũng cần tính đến chất lƣợng nguồn nhân lực trong các công ty sản xuất. Khi mà 

trình độ của kỹ sƣ/công nhân thấp thì việc thực hiện chuyển đổi sang tiêu dùng 

xanh đòi hỏi tốn nhiều thời gian. Ngƣợc lại, khi trình độ của kỹ sƣ/công nhân 

cao, việc chuyển đổi sang chuỗi cung ứng xanh hay đáp ứng các tiêu chuẩn, quy 

định về môi trƣờng và năng lƣợng của các cơ quan quản lý nhà nƣớc sẽ dễ dàng 

hơn và mất ít thời gian hơn. 

d. Yếu tố công nghệ  

Đối với các nƣớc đang phát triển, thƣờng có trình độ công nghệ thấp, quá 

trình phát triển đi sau so với các nƣớc phát triển, do vậy họ phải hứng chịu 

những hậu quả từ các nƣớc phát triển, đó là tiếp nhận những công nghệ lạc hậu, 

quá lỗi thời giá rẻ, sử dụng lãng phí các nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát 

thải gây ô nhiễm môi trƣờng, sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch, gây ra những 

tổn thất lớn cho hệ sinh thái. Nhìn chung tất cả các nƣớc đều có rủi ro về kĩ thuật 

dẫn đến nguy cơ sản xuất bị gián đoạn. Đây là rào cản chung đối với nhiều quốc 

gia. Công nghệ sản xuất cũ, lạc hậu còn phổ biến, năng suất lao động thấp, sức 

cạnh tranh không cao, hiệu quả sử dụng các nguồn lực thấp, công nghệ sản xuất 

năng lƣợng tái tạo chƣa phát triển, trình độ phát triển khoa học công nghệ còn 

thấp dẫn đến việc sử dụng các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên kém hiệu quả, 

gây lãng phí và ô nhiễm môi trƣờng. 
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2.4. Kinh nghiệm của một số nƣớc trên thế giới về hoạch định và thực thi chính 

sách tiêu dùng xanh trong phát triển kinh tế xanh và bài học cho Việt Nam 

2.4.1 Kinh nghiệm của các nước 

2.4.1.1 Kinh nghiệm của các nước phát triển 

a. Chính sách tiêu dùng xanh của EU 

Cộng đồng các quốc gia Châu Âu đã có những chính sách liên quan đến 

GPP (Green Public Procurement) từ khá sớm. Trên thực tế, mua sắm công chiếm 

khoảng 19,9% tổng thu nhập quốc dân của Liên minh Châu Âu. Do đó, khuyến 

khích những tiêu chí “xanh” trong mua sắm công là vô cùng quan trọng trong 

việc khuyến khích thị trƣờng sản xuất và trao đổi những sản phẩm xanh hơn. 

Ngoài ra, phát triển mua sắm công xanh một cách rộng rãi cũng chính là một 

mục tiêu trong chiến lƣợc Châu Âu 2020 để hƣớng tới một Châu Âu sử dụng tài 

nguyên hiệu quả. Các quốc gia thành viên của EU cho rằng khi áp dụng GPP họ 

sẽ có thể có những lợi ích không chỉ về mặt môi trƣờng, xã hội và sức khỏe mà 

còn có những lợi ích về kinh tế cũng nhƣ chính trị. Ngoài ra, khuyến khích GPP 

cũng có nghĩa là khuyến khích sự phát triển của những công nghệ thân thiện với 

môi trƣờng. 

Liên minh Châu Âu coi việc PTBV là chiến lƣợc phát triển lâu dài, do đó 

GPP sẽ tiếp tục đƣợc khuyến khích trong thời gian tới. Thay đổi quan trọng nhất 

cho đến thời điểm này của Liên minh Châu Âu là sự ra đời của tiêu chuẩn GPP 

chung cho các quốc gia. Ngoài ra, sự ủng hộ từ các khung khổ chính sách cũng 

nhƣ khung khổ pháp lý cũng là những nhân tố quan trọng để đẩy mạnh quá trình 

mua sắm công xanh ở châu Âu. 
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Bảng 2.4 Khung chính sách chung và các lĩnh vực chính sách môi trường 

Khung chính sách chung Lĩnh vực chính sách môi trƣờng cụ thể 

- Chiến lƣợc Lisbon về đổi mới 

kinh tế xã hội (2000) 

- Chiến lƣợc PTBV 2001 

- Chƣơng trình nghị sự chính sách 

xã hội của Ủy ban Châu Âu 2000 – 

2005 

- Chƣơng trình hành động môi 

trƣờng cộng đồng lần thứ 6 

- Hƣớng dẫn cộng đồng về hỗ trợ 

nhà nƣớc cho việc bảo vệ môi 

trƣờng 2001 

- Khung chƣơng trình cho nghiên 

cứu và phát triển công nghệ lần thứ 

6 (2002 – 2006) 

- Chiến lƣợc chuyên đề về sử dụng bền vững 

nguồn tài nguyên thiên nhiên 

- Chiến lƣợc chuyên đề về rác thải 

- Chính sách sản phẩm tích hợp (IPP) 

- Kế hoạch hành động công nghệ môi trƣờng 

EU (ETAP) 

- Ủy ban truyền thông về hợp tác trách nhiệm 

xã hội 2002 

- Ủy ban thông dịch truyền thông về các xem 

xét môi trƣờng trong mua sắm công 

- Truyền thông về việc sử dụng các công cụ 

dựa trên thị trƣờng của nhà nƣớc thành viên 

về chính sách môi trƣờng.  

- Chiến lƣợc chính sách tiêu dùng của EU cho 

năm 2002 – 2006.  

(Nguồn: Lindhqvist, 2000) 

Liên quan đến vấn đề có quá ít các chiến lƣợc định hƣớng tiêu dùng. Các 

vấn đề tiêu dùng đƣợc chọn lọc trong các chiến lƣợc định hƣớng sản xuất. Thực 

tế vấn đề này là khó để phân chia giữa sản xuất và tiêu dùng, bởi vì chúng đại 

diện cho các phần vốn của vòng đời của sản phẩm. Những tầng lớp tiêu dùng 

mới ở Trung Quốc và các nƣớc Asean khó tìm đƣợc sự hài lòng mới bởi vì mức 

độ tuyệt đối về tiêu dùng nguyên liệu và mức ô nhiễm liên quan. Một kết quả rằng 

các mức tiêu thụ ở các nƣớc công nghiệp cần đƣợc giảm bớt để cung cấp không 

gian cho NTD khác và không gây hại tới sự ổn định môi trƣờng của hành tinh.  
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b. Chính sách tiêu dùng xanh của Nhật Bản 

Nhật Bản trong những năm qua thực thi nhiều chính sách TDX nhƣ: 

Chính sách mua sắm xanh 

Mua sắm xanh tại Nhật Bản đƣợc đề xuất từ năm 1996 với sự ra đời của 

Mạng lƣới mua sắm xanh. Sau đó, chính phủ Nhật Bản ban hành Luật Mua sắm 

xanh vào tháng 5 năm 2000 và có hiệu lực vào tháng 5 năm 2001. Tất cả các tổ 

chức bắt buộc phải mua những mặt hàng xanh đƣợc chỉ định bao gồm 18 nhóm: 

sản phẩm giấy in/sao chép, văn phòng phẩm, đồ nội thất văn phòng, thiết bị tự 

động hóa văn phòng, thiết bị ánh sáng, xe hơi, quần áo và đồng phục công sở, 

dụng cụ và dịch vụ xây dựng. Đến năm 2007, “tất cả các bộ ngành chính phủ, 47 

chính quyền cấp tỉnh, 12 thành phố đƣợc chỉ định và 68% của 700 thành phố bắt 

buộc phải thực hiện mua sắm công xanh. Kết quả là 95% sản phẩm từ những 

nhóm chỉ định là sản phẩm xanh”. Chính phủ Nhật Bản áp dụng những chỉ tiêu 

xanh theo chƣơng trình nhãn sinh thái Ecomark, cũng nhƣ chỉ tiêu từ Energy 

Star và các bộ chỉ tiêu khác để hƣớng dẫn việc quyết định mua bán và lựa chọn 

các sản phẩm xanh. 

Việc thực hiện chính sách TDX ở Nhật Bản trong những năm qua đã làm 

thay đổi nhận thức của NTD về các sản phẩm xanh ở Nhật Bản. Từ biểu đồ trên 

cho thấy NTD Nhật Bản có hiểu biết cao về việc mua sắm xanh, tuy tỷ lệ phần 

trăm bộ lộ hành vi cụ thể chƣa cao. Ngoài ra, Nhật Bản đặt ra mục tiêu trong 

Luật Mua sắm xanh đến năm 2015, toàn bộ các cơ quan chính phủ đều thực hiện 

mua sắm xanh, 50% các DN thực hiện, 90% công chức nhận thức đƣợc mua sắm 

xanh và 50% thực hiện mua sắm xanh. Những yếu tố về thể chế chính sách này 

còn tạo ra những khuyến khích và động lực để mở rộng những hoạt động mua 

sắm công xanh ở Nhật Bản. 
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Biểu đồ 2.1: Nhận thức của ngƣời tiêu dùng Nhật Bản 

(Nguồn: The State of the Environment FY 2009) 

Chính sách dán nhãn sinh thái cho sản phẩm xanh 

Để áp dụng Luật Mua sắm xanh, Chính phủ Nhật đã thực hiện chƣơng trình 

dán nhãn sinh thái cho các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn, đồng thời cung cấp các 

thông tin về môi trƣờng trên sản phẩm: sản phẩm góp phần giảm thải hiệu ứng 

nhà kính, sản phẩm có vòng thời tuần hoàn từ quá trình sản xuất đến thải bỏ. 

Luật mua sắm xanh ghi rõ 17 nhóm hàng cụ thể gồm 214 sản phẩm bắt buộc dán 

nhãn sinh thái. (xem bảng 2.1 phụ lục) 

Xây dựng mạng lưới TDX 

Mạng lƣới mua sắm xanh (GPN) đƣợc triển khai ở Nhật Bản từ năm 1996 

tới nay có hơn 2800 thành viên bao gồm cả hơn 2200 DN, 300 cơ quan nhà nƣớc 

và 300 tổ chức phi chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mạng 

lƣới mua sắm xanh. 

2.4.1.2 Kinh nghiệm của các nước đang phát triển 

a. Chính sách tiêu dùng xanh của Trung Quốc 

Trung Quốc nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trƣởng GDP cao 

nhất thế giới và đã có những bƣớc tiến ấn tƣợng về mặt kinh tế để trở thành một 
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1Có hiểu biết về việc mua sắm các sản phẩm xanh 

Chủ động tìm kiếm mua các sản phẩm tái chế đƣợc làm từ nguyên liệu tái chế 

Chọn các nhà hàng mà không sử dụng các bộ đồ dao đĩa sử dụng một lần nhƣ đũa dùng một lần và 

các cửa hàng sử dụng túi đơn giản 

Mua các sản phẩm sử dụng vỏ bao bì có thể tái chế nhƣ lọ sữa đựng trong vỏ có thể dùng lại đƣợc 
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trong những quốc gia có tầm ảnh hƣởng hàng đầu. Tuy nhiên, dƣờng nhƣ giá 

phải trả của kết quả đó ở Trung Quốc chính là môi trƣờng. Để khắc phục tình 

trạng này, Trung Quốc đã lƣu tâm đến phát triển theo hƣớng bền vững và GPP là 

một trong những công cụ đƣợc Chính phủ Trung Quốc lựa chọn. 

Mua sắm của chính phủ là một phần quan trọng trong hệ thống quản lý tài 

chính công của Trung Quốc. Luật về mua sắm của chính phủ đƣợc thông qua 

vào năm 2002 và có hiệu lực vào năm 2003. Cùng với đó là Luật Thúc đẩy sản 

xuất sạch của Trung Quốc. Sự ra đời của những văn bản pháp quy này đã thúc 

đẩy mạnh mẽ quá trình mua sắm công tại Trung Quốc. Tuy nhiên, điều luật này 

chƣa quy định cụ thể vấn đề bảo vệ môi trƣờng, mà chỉ dừng ở mức thông báo 

rằng các hoạt động mua sắm công cần hƣớng tới các sản phẩm thân thiện với 

môi trƣờng. Do đó, Bộ Tài Chính (MoF) và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc 

gia (NDRC) đã thực hiện những bƣớc tiếp theo để thúc đẩy GPP. Cụ thể, năm 

2004, hai cơ quan trên đã ra quy định yêu cầu các cơ quan chính phủ phải ƣu tiên 

những sản phẩm tiết kiệm năng lƣợng trong danh mục mua sắm. Và đến năm 

2005 đã yêu cầu các cơ quan chính phủ (cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp cơ sở) áp 

dụng GPP. Cũng trong năm 2005, MOF và NDRC công bố danh sách chi tiết của 

các sản phẩm tiết kiệm môi trƣờng mà các cơ quan chính phủ có thể mua sắm 

bao gồm khoảng 1000 sản phẩm đƣợc chia thành sáu nhóm: hệ thống TV, tủ 

lạnh, điều hòa, đèn huỳnh quang và những sản phẩm tiêu tốn năng lƣợng khác 

(Geng và Doberstein (2008), trích dẫn từ Ma, 2006). 

Cuộc chiến chống ô nhiễm của Chính phủ Trung Quốc hoàn toàn phù hợp 

với một mục tiêu khác mà chính nƣớc này đang nỗ lực để đạt đƣợc: thống trị 

ngành sản xuất các phƣơng tiện đi lại chạy bằng điện. Trung Quốc kể từ năm 

2015 đã bắt đầu đứng đầu về doanh số xe chạy bằng điện và đang đặt mục tiêu 

bán đƣợc 7 triệu phƣơng tiện đi lại chạy bằng điện vào năm 2025. 

Để có thể hiện thực hóa đƣợc mục tiêu này, Chính phủ Trung Quốc đang 

đƣa ra chính sách trợ cấp những nhà sản xuất các công ty sản xuất xe điện và 
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đồng thời thắt chặt chính sách với những công ty sản xuất xe ô tô truyền thống.   

Trên thế giới, giá của các tấm pin năng lƣợng mặt trời đang giảm sâu. 

Chính vì vậy, quá trình chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch sẽ diễn ra nhanh 

hơn. Đầu tƣ vào năng lƣợng sạch của Trung Quốc hiện giờ còn cao hơn cả Mỹ.  

Khi mà Chính phủ Trung Quốc theo đuổi chính sách xanh, chính quyền các 

tỉnh cũng đang rất cố gắng để đƣa nó vào đời sống. Chính phủ nƣớc này đã thành 

lập một lực lƣợng cảnh sát đặc biệt để đóng cửa các nhà máy gây ô nhiễm. Các 

quan chức nghiêm chỉnh tuân thủ việc cấm than đá, doanh số bán khí đốt vì vậy 

tăng mạnh. Tuy nhiên sau này chính sách đã phải điều chỉnh bởi ngƣời dân tại 

nhiều vùng phải sống trong cảnh lạnh giá suốt mùa đông.  

Việc phát triển những ngành công nghệ cao nhƣ sản xuất xe điện hay tấm 

pin năng lƣợng mặt trời đang đƣợc Chính phủ Trung Quốc đặt kỳ vọng sẽ giúp 

nƣớc này dẫn đầu thế giới. 

- Kế hoạch hạn chế các chất gây ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc: Theo 

“Kế hoạch hành động phòng ngửa xử lý ô nhiễm không khí” của Chính phủ 

Trung Quốc, hàng loạt các địa phƣơng nhƣ Bắc Kinh, Thiên Tân, Thạch Gia 

Trang... đều phải đƣa ra các quy định cụ thể lƣợng hóa đối với việc dùng khí 

thiên nhiên sƣởi ấm thay thế than đá. Hơn 3 triệu hộ gia đình khu vực Bắc Kinh, 

Thiên Tân, Hà Bắc buộc phải thay thế các lò sƣởi bằng than bằng hệ thống sƣởi 

ấm bằng khí. Chỉ tính riêng tỉnh Hà Bắc, chính sách mới của chính quyền đã 

buộc hơn 2 triệu hộ phải lắp đặt hệ thống sƣởi ấm bằng khí, cùng với đó là nhu 

cầu tăng 2 tỷ mét khối khí đốt trong mùa đông năm 2017. 

Nhằm xử lý nhu cầu trƣớc mắt, hiện tại bốn mỏ khai thác khí của Trung 

Quốc đang tăng tốc hết công xuất đồng thời tìm kiếm thêm các nguồn nhập khẩu 

từ bên ngoài. Bộ Bảo vệ tài nguyên môi trƣờng cũng đã phát đi công văn khẩn 

đối với “2+26” thành phố khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc yêu cầu đặt 

nhiệm vụ cung cấp sƣởi cho ngƣời dân lên mục tiêu đầu tiên, đối với những khu 



66 

vực chƣa lắp đặt đƣợc hệ thống khí thay than, điện thay than thì tiếp tục cho 

ngƣời dân sử dụng than để sƣởi ấm. 

- Đối với các nhà máy gây ô nhiễm: Trung Quốc đã cấm xây dựng các nhà 

máy nhiệt điện mới trong các vùng ô nhiễm nặng nhất của đất nƣớc, bao gồm cả 

vùng Thủ đô Bắc Kinh. Những nhà máy hiện tại đƣợc yêu cầu cắt giảm khí thải, 

nếu không, nhiên liệu than đá sẽ bị buộc phải thay thế bằng khí ga tự nhiên. 

Những thành phố lớn, bao gồm Bắc Kinh, Thƣợng Hải và Quảng Châu, đã hạn 

chế số lƣợng ô tô lƣu hành. Nƣớc này cũng giảm công nghiệp luyện sắt thép và 

đóng cửa các mỏ than. 

b. Chính sách tiêu dùng xanh của Thái Lan 

Đối với Thái Lan, các chính sách liên quan đến mua sắm xanh đƣợc thực 

hiện bƣớc đầu từ khu vực công với việc xây dựng tiêu chí cho các sản phẩm và 

dịch vụ xanh, ban hành kế hoạch mua sắm công xanh,... Các tiêu chí cho các sản 

phẩm và dịch vụ xanh đƣợc Chính phủ Thái Lan xây dựng bao gồm 5 nhóm sản 

phẩm và 2 nhóm dịch vụ nhằm thúc đẩy việc thực hiện mua sắm xanh của các cơ 

quan chính phủ. Kế hoạch mua sắm công xanh (2008-2011) đã đƣợc chính phủ 

Thái Lan thông qua năm 2008, với mục đích thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng sản 

phẩm và dịch vụ thân thiện môi trƣờng đối với khu vực công và quy định rõ tỷ lệ 

tham gia của các cơ quan chính phủ và tỷ lệ phần trăm các sản phẩm thân thiện 

môi trƣờng đƣợc mua sắm từ 2008 đến 2011. 

Chƣơng trình nhãn xanh tại Thái Lan đã đƣợc giới thiệu chính thức vào 

năm 1994 và cho đến nay, chƣơng trình này đã thiết lập đƣợc tiêu chuẩn cho 32 

nhóm sản phẩm và hiện đang xây dựng tiêu chuẩn cho 4 nhóm sản phẩm mới 

bao gồm phân bón, xe ô tô cá nhân, vật liệu xây dựng thay thế gỗ và hộp đựng 

đồ. Nhƣ vậy chỉ trong vòng 6 năm thực hiện đã có hơn 200 sản phẩm đã đƣợc 

cấp nhãn xanh, đây là một tín hiệu khả quan đối với hoạt động mua sắm xanh tại 

Thái Lan.  Tại Thái Lan, một trong những chƣơng trình tuyên truyền có tên gọi 

“Giảm mức tiêu thụ xuống còn ½”. Chƣơng trình này không chỉ tập trung vào 
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chủ đề năng lƣợng mà còn về các nguồn tài nguyên khác. Mục tiêu là khuyến 

khích thay đổi hành vi trên cơ sở bảo đảm một chất lƣợng sống tƣơng đƣơng, 

đồng thời làm cho công chúng nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc tham gia 

vào nỗ lực chung của quốc gia.. 

2.4.2. Bài học rút ra cho Việt Nam 

Từ phân tích kinh nghiệm về xây dựng chính sách TDX của các quốc gia 

trên thế giới, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhƣ sau: 

Thứ nhất, những bài học từ sự thành công ở các nước trên thế giới 

Từ thành công của một số quốc gia trên thế giới về hoạch định và thực thi 

chính sách TDX, Việt Nam có thể xây dựng và triển khai các chƣơng trình nhằm 

từng bƣớc “xanh hóa” hoạt động tiêu dùng, nhƣ:  

(1) Đẩy mạnh thực hiện chƣơng trình gắn nhãn xanh: Do sản phẩm xanh có 

những tiêu chuẩn và đặc điểm khác với các sản phẩm thông thƣờng nên việc dán 

nhãn xanh để NTD dễ dàng phân biệt, nhận diện sản phẩm xanh là một chƣơng 

trình cần thiết,  

(2) Thực hiện mua sắm xanh trong lĩnh vực công: Đây là một chính sách đã 

đƣợc áp dụng thành công ở hầu hết các quốc gia. Có thể dễ dàng nhận thấy chính 

sách này dễ áp dụng và khả năng thành công cao vì đơn vị thực thi chính sách là 

chính phủ và các cơ quan hành chính công;  

(3) Chƣơng trình hạn chế các chế phẩm có hại cho môi trƣờng và tái chế: 

Hiện tại có hai cách để có thể hƣớng đến TDX và định hƣớng sản xuất xanh cho 

nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, đó là đổi mới công nghệ 

và tái sử dụng, tái chế chất thải. Việt Nam đang ở mức thu nhập trung bình thấp, 

việc đầu tƣ cho đổi mới công nghệ sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, việc tái 

sử dụng và tái chế chất thải để tăng nguồn tài nguyên cho nền kinh tế và giảm 

thiểu ONMT hoàn toàn có thể thực hiện đƣợc nếu có chính sách đúng. Về vấn đề 

này, chúng ta có thể học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc và Trung Quốc. Thực tế 

ở Việt Nam, tái sử dụng và tái chế chất thải đã có truyền thống từ lâu, ví dụ ở các 
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làng nghề truyền thống và việc buôn bán thu gom chất thải còn giá trị (nhƣ sắt, 

nhựa, giấy, bìa...). 

Thứ hai, những bài học từ sự thất bại ở các nước trên thế giới 

(1) Cần nâng cao nhận thức của xã hội nói chung và nhận thức của đội 

ngũ cán bộ khu vực công nói riêng về tầm quan trọng của TDX, đồng thời cần 

thay đổi quan niệm cũ về sản phẩm xanh. Chi phí ban đầu cho sản phẩm xanh có 

thể cao hơn đối với những sản phẩm có cùng chức năng khác, nhƣng lợi ích về 

lâu dài của sản phẩm xanh có thể lớn hơn rất nhiều so với những sản phẩm khác. 

(2) Cần có những qui định rõ ràng và cụ thể (thể chế hóa) trong việc mua 

sắm chính phủ theo hƣớng xanh hoá, tập trung vào một số chuỗi tiêu dùng có 

tính chất ảnh hƣởng xã hội lớn nhƣ sử dụng tiết kiệm năng lƣợng... 

(3) Quy định theo hƣớng “xanh” và bảo đảm tiết kiệm tài nguyên và bảo 

vệ môi trƣờng đối với các DN thực hiện cung cấp hàng hoá và dịch vụ. 

(4) Sử dụng các công cụ thị trƣờng làm đòn bẩy, kết hợp với sử dụng vai 

trò của Nhà nƣớc. Trong đó vai trò của thị trƣờng là động lực, còn vai trò của 

Nhà nƣớc là ban hành các qui định hƣớng dẫn mua sắm những sản phẩm thân 

thiện với môi trƣờng. 

(5) Tiến hành những khóa đào tạo nâng cao kỹ năng cho các cán bộ 

chuyên trách về đánh giá sản phẩm xanh và có thể sử dụng những sản phẩm đó. 

Ngoài ra cần nâng cao năng lực về công nghệ để có thể áp dụng những sản phẩm 

xanh một cách tốt nhất. 

(6) Thận trọng thiết lập mối quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi giữa 

Chính phủ, giữa các DN lớn có tính quyết định và các DN nhỏ.  

Mặc dù trong kế hoạch hành động quốc gia về TTX giai đoạn 2014-2020 

có giải pháp số 13 về thúc đẩy tiêu dùng bền vững, thực hiện lối sống xanh, 

trong đó đề xuất xây dựng lộ trình từ nay đến năm 2020 phải áp dụng mua sắm 

xanh, tuy nhiên hiện vẫn chƣa có một qui định nào triển khai cụ thể giải pháp đó. 

Nếu không có những qui định cụ thể về TDX, thì cả các cơ quan nhà nƣớc lẫn 
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các DN cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho Nhà nƣớc cũng không thể thực hiện 

đƣợc giải pháp này. Kết quả nghiên cứu này cho thấy Chính phủ hiện chƣa có 

một vai trò rõ rệt trong định hƣớng về mua sắm công xanh cũng nhƣ chƣa có các 

chính sách cụ thể về mua sắm công xanh và chuỗi cung ứng xanh đối với DN. 

Từ những bài học trên, trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách TDX, 

Việt Nam cần phải tập trung vào các nội dung sau: 

Một là, Nhà nƣớc là NTD quan trọng có thể có vai trò ảnh hƣởng và định 

hƣớng tiêu dùng, do vậy mua sắm công phải có vai trò và đóng góp quan trọng 

tƣơng xứng với vị trí đó trong việc thực hiện chính sách TDX. 

Hai là, DN là chủ thể trung tâm trong việc thực hiện cung cấp hàng hoá 

và dịch vụ cho các cơ quan Nhà nƣớc và xuất khẩu, do vậy, cần phải có những 

qui định về các yêu cầu và các tiêu chuẩn sản xuất xanh đối với các DN khi cung 

cấp hàng hoá công và thực hiện chuỗi cung ứng xanh. 

Ba là, cần phải có những qui định về sản xuất xanh và phân phối xanh dọc 

theo chuỗi cung ứng sản phẩm, nhất là các sản phẩm đó là xuất khẩu. Những qui 

định đó sẽ liên quan đến không chỉ các DN mà còn liên quan đến hộ gia đình sản 

xuất, kinh doanh và các chủ thể khác tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm. 

Cần phải giúp các chủ thể này nhận thức đƣợc việc đầu tƣ thực hiện sản xuất 

xanh chính là đang tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thời gian tới. 

Bốn là, thực hiện sản xuất xanh là một giai đoạn chuyển đổi căn bản về 

công nghệ và qui trình sản xuất nên tốn kém và lâu dài trong khi năng lực của 

DN lại có hạn. Vì vậy, cần phải có sự hỗ trợ ban đầu đáng kể từ nhà nƣớc cho 

các DN. Sự hỗ trợ có thể ở nhiều dạng nhƣ vốn, công nghệ, đào tạo và nâng cao 

năng lực nguồn nhân lực, thông tin, các công cụ tài chính, thể chế. 
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CHƢƠNG 3 

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIÊU DÙNG XANH Ở VIỆT NAM 
 

3.1. Khái quát thực trạng tiêu dùng xanh ở Việt Nam 

3.1.1. Thực trạng tiêu dùng, mua sắm ở Việt Nam 

3.1.1.1.. Tiêu dùng cuối cùng 

Tiêu dùng cuối cùng ở Việt Nam có tác động về hai mặt: một mặt, tiêu 

dùng cuối cùng là động lực của tăng trƣởng kinh tế, do tiêu dùng cuối cùng 

thƣờng chiếm trên dƣới 70% GDP, cao gấp đôi tỷ trọng của tích lũy tài sản, do 

trong cơ chế thị trƣờng, cơ sở, điểm xuất phát và mục tiêu của mọi dự án đầu tƣ, 

sản xuất, kinh doanh là tiêu thụ, trong đó có tiêu thụ trong nƣớc - một bộ phận 

quan trọng, chiếm tỷ trọng ngày một lớn trong tiêu dùng cuối cùng.  

Tỷ trọng tiêu dùng cuối cùng/GDP của Việt Nam đứng thứ bậc cao so với 

các nƣớc và vùng lãnh thổ có số liệu so sánh (thứ 5/10 ở khu vực Đông Nam Á, 

thứ 18/38 ở châu Á và thứ 81/116 trên thế giới). Mặt khác, tiêu dùng cuối cùng 

thể hiện mức sống của ngƣời dân, xóa đói, giảm nghèo và đó là mục tiêu của 

tăng trƣởng kinh tế. 

Các thông tin về tiêu dùng cuối cùng trong 9 tháng đầu năm 2017 cho 

thấy, có ba kết quả tích cực: (1) Tốc độ tăng của tiêu dùng cuối cùng cao hơn tốc 

độ tăng của GDP (tăng 7,3% so với tăng 6,41%). (2) Tốc độ tăng của 9 tháng 

đầu năm 2017 cao hơn của cùng kỳ năm trƣớc. (3) Đóng góp của tiêu dùng cuối 

cùng vào tốc độ tăng trƣởng GDP rất cao (tới 8,75 điểm phần trăm, bằng 136,7% 

tốc độ tăng GDP).Các kết quả trên của tích lũy tài sản và tiêu dùng cuối cùng lẽ 

ra sẽ làm cho tăng trƣởng GDP 9 tháng năm nay cao hơn nhiều so với cùng kỳ 

năm 2016, song do tăng trƣởng quý 1 năm nay tăng thấp (5,15%), nên tính 

chung 9 tháng tuy cao hơn nhƣng không nhiều.Phân tích tiêu dùng cuối cùng của 

nền kinh tế giai đoạn 2014-2017 đƣợc tác giả tập hợp tại bảng 3.1. dƣới đây: 

Qua bảng số liệu 3.1. và hình 2.1, tác giả thấy rằng tiêu dùng của nền kinh 

tế Việt Nam năm 2017 là 3.731.554 tỷ đồng với mức độ tăng bình quân hàng 
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năm là 297.835,3 tỷ đồng/năm. Trong đó chủ yếu là tiêu dùng của khu vực dân 

cƣ gồm cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu (trung bình 

trên 90%), và tiêu dùng của khu vực Nhà nƣớc chỉ chiếm khoảng 10%. 

Bảng 3.1. Tiêu dùng cuối cùng của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2014-2017 

ĐVT: Tỷ đồng 

TT Diễn giải 
Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Mức tăng 

 bình quân 

(tỷ đồng/năm) 

Tiêu dùng cuối cùng 

của nền kinh tế 
2.838.048 3.115.085 3.379.404 3.731.554 297.835,3 

1 Nhà nƣớc 246.711 265.545 293.106 325.804 26.364,3 

2 Dân cƣ 2.591.337 2.849.540 3.086.298 3.405.750 271.471,0 

(Nguồn: Tổng cục thống kê, năm 2018) 

 

Hình 3.1. Tỷ trọng tiêu dùng cuối cùng của nền kinh tế Việt Nam  

giai đoạn 2014-2017 

3.1.1.2.Mua sắm công 

Ở Việt Nam, từ năm 2008, tồn tại 2 phƣơng thức mua sắm là phƣơng thức 

mua sắm phân tán (đƣợc áp dụng ở tất cả các bộ, ngành, địa phƣơng) và phƣơng 

thức mua sắm tập trung (chỉ áp dụng thí điểm đối với một số loại tài sản và một 

số bộ, ngành, địa phƣơng tự nguyện đăng ký thí điểm). Mua sắm tập trung đã 

đƣợc quy định tại Luật Đấu thầu năm 2013 và là cách tổ chức đấu thầu rộng rãi 

để lựa chọn nhà thầu thông qua đơn vị mua sắm tập trung nhằm giảm chi phí, 
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thời gian, góp phần tăng hiệu quả kinh tế. Còn phƣơng thức mua sắm phân tán là 

phƣơng thức truyền thống đang đƣợc áp dụng phổ biến hiện nay ở Việt Nam. 

Theo phƣơng thức này, các cơ quan dự toán trực tiếp tổ chức thực hiện mua sắm 

tài sản để phục vụ công tác cho đơn vị mình. 

Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý tài sản công quy định phƣơng thức, 

quy trình và thẩm quyền quyết định mua sắm công, gồm: Luật Quản lý sử dụng 

tài sản nhà nƣớc (TSNN) quy định việc mua sắm TSNN phải phù hợp với tiêu 

chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng TSNN, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP 

ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Quản lý, sử dụng TSNN quy định việc mua sắm TSNN đƣợc thực 

hiện theo một trong hai phƣơng thức là mua sắm tập trung và mua sắm phân tán.  

Đến năm 2017, cả nƣớc có tổng số 221.469 gói thầu thực hiện theo Luật 

Đấu thầu 2013, tăng 24.748 gói thầu so với năm 2016, với tổng giá gói thầu gần 

559.157 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu gần 520.120 tỷ đồng, chênh lệch giữa 

tổng giá gói thầu và tổng giá trúng thầu gần 39.037 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 

bình quân thông qua đấu thầu là 6,98%. Năm 2016, tổng giá gói thầu hơn 

545.798 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu gần 506.994 tỷ đồng, chênh lệch giảm 

38.804 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm trung bình 7,11%. 

Nhƣ vậy, trên bình diện tổng thể, so với năm 2016, các gói thầu thực hiện 

năm 2017 tăng cả về số lƣợng gói thầu, tổng giá gói thầu và tổng giá trúng thầu 

nhƣng tỷ lệ tiết kiệm năm 2017 (đạt 6,98%) giảm nhẹ so với tỷ lệ tiết kiệm năm 

2016 (đạt 7,11%). 

Theo Bộ KH&ĐT, năm 2017, các gói thầu sử dụng vốn nhà nƣớc cho 

mục tiêu đầu tƣ phát triển (gồm cả vốn ODA và vốn vay ƣu đãi của nhà tài trợ) 

có số lƣợng lớn nhất 174.441 gói thầu (chiếm 78,77%) với tổng giá gói thầu 

384.028 tỷ đồng (chiếm 68,68%) và tổng giá trúng thầu gần 360.696 tỷ đồng 

(chiếm 69,35%), tỷ lệ tiết kiệm đạt trung bình 6,08% (năm 2016, con số tỷ lệ tiết 

kiệm của các gói thầu này là 6,36%). 
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Bảng 3.2. Thực hiện hoạt động đấu thầu của Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017 

ĐVT: Tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Giá gói 

thầu 

Số lƣợng 

thầu 
Giá gói thầu 

Số lƣợng 

thầu 

Giá gói 

thầu 

Số lƣợng 

thầu 

1 Gói đầu tƣ phát triển 407.708,6 128.694 452.583,406 157.447 384.028 174.441 

2 Gói mua sắm tài sản 64.293,1 25.240 93.214,79 39.274 175.128 47.028 

3 
Gói sử dụng vốn liên doanh, cổ phần, hợp 

đồng hợp tác kinh doanh 
164,2 21 0 0 0 0 

Tổng hợp chung 472.238,4 153.955 545.798,198 196,721 559.156 221.469  

Tỷ lệ tiết kiệm  

(%) 
7,86 7,11 6,98 

(Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm  2015, 2016, 2017) 
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3.1.1.3. Tiêu dùng của cá nhân 

 a. Xu hướng tiêu dùng Việt Nam 

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu ngƣời ở Việt Nam thấp và hơn 70% dân 

số sống ở khu vực nông thôn. Thực tế, theo tâm lý chung ai cũng muốn đồ tốt và 

rẻ. Hiện tại, Việt Nam có 3 xu thế chính. Xu thế phổ biến nhất ở các vùng nông 

thôn, xa các trung tâm đô thị, là thích đồ rẻ, không quan tâm tới thƣơng hiệu 

cũng nhƣ các vấn đề khác. Xu thế thứ 2 là chỉ thích hàng có thƣơng hiệu, mà 

phải là thƣơng hiệu ngoại và đắt mấy cũng mua. Còn xu thế thứ 3 là tìm đến các 

thƣơng hiệu trong nƣớc có tên tuổi, có uy tín và có trách nhiệm với ngƣời tiêu 

dùng. Từ thực tế, cho thấy rằng ngƣời tiêu dùng Việt Nam là những ngƣời tiêu 

dùng khó tính và khi mua hàng thì đòi hỏi giá sản phẩm không đƣợc cao mà chất 

lƣợng lại phải tốt nhất.  

Bảng 3.3: Các loại thực phẩm hàng hóa thƣờng tiêu dùng trong các hộ gia đình 

Loại thực phẩm hàng hóa 

Tỷ lệ hộ gia đình 

có sử dụng sản 

phẩm (%) 

1. Các loại thực phẩm có dán nhãn sinh thái 26,9 

2. Các loại thực phẩm hữu cơ 19,2 

3. Hàng dệt may thông thƣờng không dán nhãn sinh thái 53,8 

4. Hàng dệt may có dán nhãn sinh thái 15,4 

5. Giấy, đồ nhựa, đồ gỗ tái chế  11,5 

6. Đồ gỗ, đồ nhựa nguyên chất không qua tái chế 42,3 

7. Nhà và các công trình khác đƣợc xây dựng từ nguyên vật 

liệu thân thiện với môi trƣờng 
19,2 

8. Nhà và các công trình khác đƣợc xây dựng từ nguyên vật 

liệu thông thƣờng nhƣ (gạch đất nung, ngói đất nung)  
62,3 

 

(Nguồn: Số liệu tác giả điều tra năm 2018) 
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Ngƣời tiêu dùng đƣợc xét trong nghiên cứu này bao gồm: NTD là cá 

nhân/hộ gia đình, cơ quan/tổ chức và các DN. Một cá nhân, đơn vị và DN sẽ có 

các đặc điểm khác nhau và hàng hóa tiêu dùng khác nhau.  

b. Lượng người tiêu dùng  

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018) 

Biểu đồ 3.1: Biến động dân số Việt Nam theo thời gian 

 Việt Nam là một đất nƣớc đông dân, với dân số tăng đều qua các năm. 

Trong vòng 26 năm theo số liệu của Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam tăng từ 

khoảng 64 triệu ngƣời lên đến hơn 96 triệu ngƣời. Điều này có nghĩa rằng, Việt 

Nam có một lƣợng lớn NTD nội địa và con số này đang có xu hƣớng tăng qua 

hàng năm.  

 Một đặc điểm quan trọng liên quan đến dân số là sự khác biệt về số lƣợng 

dân số theo vùng. Tính đến nay thì tỷ lệ dân số chủ yếu ở nông thôn. Tỷ lệ này 

rút ngắn theo thời gian, năm 1990 tỷ lệ dân số sống ở đô thị chiếm khoảng 20%, 

thì đến năm 2016 tỷ lệ này tăng lên khoảng hơn 40%. Đặc điểm này ảnh hƣởng 

lớn đến tiêu dùng, ứng xử tiêu dùng của ngƣời Việt Nam. Sự phân bố khu vực 

nông thôn và thành thị quyết định rất lớn đến khả năng ứng xử với TDX. 

* Doanh nghiệp/cơ quan tổ chức  

Tính đến năm 2018, tổng đơn vị kinh tế/hành chính gần 6 triệu đơn vị, 

trong đó số DN là 518 nghìn DN, số lƣợng cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

S
ơ

 b
ộ
 …

 

Triệu ngƣời 

Tổng số 



76 

chiếm 5,1 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh, số hợp tác xã chiếm khoảng 13,56 

nghìn HTX. Số lƣợng đơn vị hành chính sự nghiệp chiếm một tỷ lệ khá lớn 

khoảng 143,7 nghìn đơn vị. Số liệu cho thấy rằng NTD từ các đơn vị kinh 

tế/hành chính và các DN chiếm một lƣợng rất lớn.  

Bảng 3.4: Số lƣợng đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp ở Việt Nam 

Đơn vị kinh tế/hành chính Số lƣợng (nghìn) 

1. Số DN 518 

2. Số Hợp tác xã  13,56 

3. Số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 5100 

4. Số lƣợng đơn vị hành chính sự nghiệp 143,7 

5. Cơ sở thuộc tôn giáo, tín ngƣỡng 42,7 

Tổng 5.817,96 

(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018) 

* Hộ gia đình/cá nhân 

 

                                                                    (Nguồn: Tổng hợp từ điều tra, 2018) 

Biểu đồ 3.2: Đặc điểm giới và tuổi của ngƣời tiêu dùng 
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Kết quả khảo sát ngƣời tiêu dùng chủ yếu có trình độ đại học/trên đại học 

chiếm tỷ lệ lớn nhất với khoảng 74%. Trung học phổ thông chiếm một tỷ lệ 

khoảng gần 1/5 còn lại là trình độ cao đẳng và trung cấp.  

 

(Nguồn: Tổng hợp từ điều tra, 2018) 

Biểu đồ 3.3: Đặc điểm giới và tuổi của ngƣời tiêu dùng 

Trong số những ngƣời đƣợc khảo sát thì chủ yếu là thuộc các hộ khá và 

trung bình, chỉ có khoảng 1% là hộ nghèo.  

Từ phân tích trên cho thấy, Việt Nam là đất nƣớc có lƣợng NTD lớn bao 

gồm các cá nhân (hơn 96 triệu ngƣời), đơn vị kinh tế/hành chính (gần 6 triệu đơn 

vị). Sự phân bố dân số tập trung nhiều hơn ở khu vực nông thôn, trong đó xu 

hƣớng tăng lƣợng ngƣời ở đô thị và giảm số lƣợng ngƣời ở nông thôn cho phép 

dự đoán đƣợc đặc điểm của NTD trong từng khu vực trong cả nƣớc. 

3.1.2. Thực trạng tiêu dùng xanh ở Việt Nam 

a. Mua sắm xanh của Chính phủ 

Tăng trƣởng xanh nhằm đạt đƣợc một nền kinh tế xanh và hƣớng tới phát 

triển bền vững đang là xu hƣớng chung của nhiều quốc gia trên thế giới, kể từ 

sau Hội nghị Rio+20. Việt Nam có chiến lƣợc tăng trƣởng xanh, kế hoạch hành 

động cho tăng trƣởng xanh đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ ban hành và đang 

đƣợc triển khai tại các Bộ/ngành và địa phƣơng. Bên cạnh đó, cùng với việc thực 

hiện Chiến lƣợc tăng trƣởng xanh, Việt Nam đang có xu hƣớng chuyển sang nền 

kinh tế xanh. Để thực sự trở thành nền kinh tế xanh, động lực thúc đẩy là tăng 
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trƣởng xanh, trong đó tiêu dùng xanh có vai trò hết sức quan trọng. 

So với các nƣớc trong khu vực, yêu cầu về sản phẩm xanh (sản phẩm thân 

thiện với môi trƣờng) trên thị trƣờng Việt Nam cũng nhƣ nhận thức của ngƣời 

tiêu dùng Việt Nam còn hạn chế. Các sản phẩm dán nhãn môi trƣờng cũng nhƣ 

cách nhận biết còn chƣa rõ và phổ biến đối với ngƣời tiêu dùng. Xu hƣớng toàn 

cầu hóa, đòi hỏi chúng ta cần phải thay đổi. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải 

đối mặt với sự cạnh tranh và mất thị phần không chỉ trong nƣớc mà còn trên thị 

trƣờng quốc tế và yêu cầu của thị trƣờng về sản phẩm xanh. Việt Nam sẽ cần có 

các hoạt động thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng hội nhập và 

nâng cao ý thức của ngƣời tiêu dùng khi lựa chọn mua sản phẩm. Đồng thời các 

chính sách và qui định của nhà nƣớc rõ ràng và cụ thể hơn nhằm tạo điều kiện để 

các sản phẩm xanh có chỗ đứng và phát triển. 

Việt Nam đang triển khai một số hoạt động liên quan đến sản xuất và tiêu 

dùng bền vững mà trong đó tiêu dùng xanh cũng đã bắt đầu đƣợc nhắc đến nhiều 

hơn. Nhiều văn bản liên quan đã đƣợc ký kết nhƣ: Tuyên ngôn quốc tế và Kế 

hoạch hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững (1999), Luật sử 

dụng năng lƣợng tiết kiệm, hiệu quả; tuyên ngôn quốc tế vế sản xuất sạch hơn 

vào năm 1999, Luật sử dụng năng lƣợng tiết kiệm, hiệu quả. Các hoạt động sản 

xuất và tiêu dùng bền vững cũng đƣợc triển khai tại Việt Nam hơn l0 năm qua. 

Các chƣơng trình liên quan đến sản phẩm xanh nhƣ chƣơng trình cấp Nhãn sinh 

thái của Bộ TN&MT, Nhãn tiết kiệm năng lƣợng của Bộ Công thƣơng, Nhãn 

sinh thái cho ngành du lịch cũng đƣợc triển khai. 

Các chƣơng trình liên quan đến sản phẩm xanh nhƣ Chƣơng trình cấp 

Nhãn sinh thái của Bộ TN&MT, Nhãn tiết kiệm năng lƣợng có Bộ Công thƣơng, 

Nhãn sinh thái cho ngành du lịch cũng đƣợc triển khai. 

b. Mua sắm sử dụng xanh của cá nhân 

Trong những năm gần đây, mức độ phổ biến của các loại thực phẩm hữu 

cơ cũng đã tăng lên do cộng đồng ngày càng quan tâm nhiều tới vấn đề vệ sinh 
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an toàn thực phẩm. Thực phẩm hữu cơ là những loại thực phẩm đƣợc sản xuất 

bằng phƣơng thức canh tác hữu cơ. Phƣơng thức canh tác này yêu cầu không sử 

dụng phân bón hóa học, các hóa chất bảo vệ thực vật độc hại, các chất kích thích 

tăng trƣởng.  

Bảng 3.5: Danh mục các sản phẩm xanh của Việt Nam 

STT Sản phẩm Công ty 
Mã số chứng 

nhận 
Hiệu lực 

1 Bột giặt Tide 

Công tyTNHH 

Procter & 

Gramble 

Số 52/QĐ-

TCMT-2011 

18/01/2011 - 

18/01/2014 

2 

- Bóng đèn huỳnh quang 

compact (33 loại) 

- Bóng đèn huỳnhquang ống 

thẳng (10 loại) 

- Bóng đèn double wing (3 loại) 

Công ty Cổ phần 

bóng đèn Điện 

Quang 

Số 1228/QĐ-

TCMT-2014 

  

10/10/2014 - 

10/10/2017  

  

3 

Sơn phủ dùng trong xây dựng:  

- Majestic Pearl Silk 

- Jotashield 

Công ty TNHH 

Sơn Jotun Việt 

Nam 

Số 83/QĐ-

TCMT-2014 

  

20/2/2014 - 

20/2/2017 

4 

Máy in:  

- Fuji Xerox DocuPrint P355d 

- Fuji Xerox DocuPrint P355db 

Văn phòng đại 

diện Fuji Xerox 

Asia Pacific Pte 

Ltd. 

Số 512/QĐ-

TCMT-2014 

29/5/2014 - 

29/5/2017 

5 

Sơn phủ dùng trong xây dựng:  

- Majestic đẹp hoàn hảo - bóng 

sang trọng 

- Majestic đẹp hoàn hảo - mờ cổ 

điển 

Công ty TNHH 

Sơn Jotun Việt 

Nam 

Số 599/QĐ-

TCMT-2014 

  

20/6/2014 - 

20/6/2017 

6 
Bình ắc quy GS, Bình ắc quy 

Yuasa 

Công ty TNHH Ắc 

quy GS Việt Nam 

1634/QĐ-

TCMT-2016 

01/11/2016 - 

01/11/2019 

(Nguồn: Tổng hợp từ Văn phòng Nhãn xanh Việt Nam, năm 2018) 

Bên cạnh các loại thực phẩm hữu cơ đã đƣợc sản xuất trong nƣớc nhƣ các 

loại rau, gạo và trứng, nhiều loại thực phẩm khác đƣợc dán nhãn - hữu cơ nhƣ 
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sữa, thịt và hoa quả, đƣợc nhập khẩu từ các nƣớc khác (Theo cục xúc tiến 

thƣơng mại Việt Nam VIETTRADE). Theo các kết quả nghiên cứu, quy mô 

chính xác của thị trƣờng thực phẩm hữu cơ Việt Nam chƣa đƣợc xác định, 

nhƣng thị trƣờng này vẫn còn rất nhỏ. Tuy nhiên, có các dấu hiệu cho thấy thị 

trƣờng này đang có những tín hiệu tăng trƣởng khả quan. Các nghiên cứu đã cho 

thấy nếu nguồn cung tăng lên, rất nhiều ngƣời tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng trả 

giá cao cho các loại sản phẩm thực phẩm hữu cơ an toàn.  

Trong số các chất thải sinh hoạt, một trong những loại gây hại nghiêm 

trọng đến môi trƣờng đó là túi nilon. Vì tiện lợi và giá thành rẻ, thực tế cho thấy 

rằng túi nilon đƣợc sử dụng trong hầu hết các hoạt động mua bán, đóng gói. Các 

siêu thị lớn nhƣ BigC tiêu thụ 10 tấn/tháng, tại Đồng Xuân mỗi hộ kinh doanh sử 

dụng 200-300 túi/ngày. Trong số các loại bao bì đang đƣợc sử dụng, loại túi siêu 

mỏng có số lƣợng lƣu thông nhiều hơn cả, song lại không có giá trị thu gom, tái 

chế nên tồn tại ở hầu khắp các bãi rác và hầu nhƣ không hề phân hủy, và hầu nhƣ 

chƣa đƣợc quản lý ở các khâu trong suốt vòng đời từ sản xuất, lƣu thông phân 

phối đến thải bỏ, thu gom và xử lý. Ƣớc tính, mỗi hộ dân ở thành thị đang thải ra 

khoảng 2-5 túi nilon mỗi ngày nên Việt Nam đang thải ra môi trƣờng 20- 60 tấn 

nhựa/ngày chỉ tính riêng cho túi nilon. 

Chiến lƣợc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã 

khẳng định yêu cầu cấp thiết: “Nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng, gắn nhiệm 

vụ, mục tiêu bảo vệ môi trƣờng với phát triển kinh tế-xã hội, Chú trọng phát 

triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trƣờng, Thực hiện sản xuất và tiêu dùng 

bền vững, Từng bƣớc phát triển năng lƣợng sạch, sản xuất sạch, tiêu dùng sạch.” 

Tiếp đến Chiến lƣợc phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020 trong các 

định hƣớng kinh tế cần ƣu tiên trong giai đoạn 2011-2020 cũng đã nêu rõ, để 

thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững, cần phải đẩy mạnh áp dụng rộng rãi 

sản xuất sạch hơn để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên 

vật liệu, năng lƣợng, nƣớc, đồng thời giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia 
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tăng ô nhiễm, bảo vệ chất lƣợng môi trƣờng, sức khỏe con ngƣời, đảm bảo phát 

triển bền vững. 

Xây dựng văn hóa tiêu dùng văn minh, hài hòa và thân thiện với thiên 

nhiên. Từng bƣớc thực hiện dán nhãn sinh thái, mua sắm xanh. Phát triển thị 

trƣờng sản phẩm sinh thái và sáng kiến cộng đồng về sản xuất và tiêu dùng bền 

vững. Áp dụng những chính sách điều chỉnh những hành vi tiêu dùng không hợp lý. 

Mặt khác, để tạo đà cho quá trình xanh hóa nền kinh tế, Thủ tƣớng Chính 

phủ đã ban hành Quyết định số 1393 “Phê duyệt Chiến lƣợc Tăng trƣởng xanh 

thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn 2050,” trong đó có hai nhiệm vụ liên quan đến 

tiêu dùng xanh là xanh hóa sản xuất và xanh hóa tiêu dùng. 

Xanh hóa sản xuất là thực hiện một chiến lƣợc công nghiệp hóa sạch thông 

qua rà soát, điều chỉnh những quy hoạch ngành hiện có, sử dụng tiết kiệm và hiệu 

quả tài nguyên, khuyến khích phát triển công nghệ xanh, nông nghiệp xanh. 

Xanh hóa lối sống, thúc đẩy tiêu dùng bền vững, kết hợp nếp sống đẹp truyền 

thống với những phƣơng tiện văn minh hiện đại để tạo nên đời sống tiện nghi. 

Chiến lƣợc Tăng trƣởng xanh là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng các 

chính sách liên quan đến tiêu dùng xanh ở Việt Nam trong giai đoạn tới. Nhƣ 

vậy, chuyển đổi mô hình tiêu dùng theo hƣớng xanh và bền vững đã trở thành 

đƣờng lối, quan điểm, chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nƣớc và là một 

nội dung căn bản của mục tiêu phát triển ở Việt Nam hiện nay. 

Bên cạnh các tác động từ chính sách, phong trào, chƣơng trình hành động 

về tiêu dùng xanh đã đƣợc phát triển rộng rãi trên cả nƣớc, bƣớc đầu đã đạt 

những kết quả tốt, thu hút đƣợc đông đảo ngƣời dân tham gia. 

3.2. Thực trạng chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam 

3.2.1.Thực trạng chủ trương, chính sách chung của Đảng và Nhà nước về 

tiêu dùng xanh ở Việt Nam 

 Đảng và Nhà nƣớc đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà 

nƣớc, các nghị quyết của Đảng, đây là cơ sở chính trị - pháp lý quan trọng cho 
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việc hoạch định và thực thi chính sách TDX ở nƣớc ta, bao gồm: 

Thứ nhất, Hiến pháp 

Hiến pháp 2013, vấn đề BVMT còn đƣợc cụ thể hóa hơn “1. Nhà nƣớc có 

chính sách bảo vệ môi trƣờng, quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, chủ động phòng, 

chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 2. Nhà nƣớc khuyến khích mọi 

hoạt động bảo vệ môi trƣờng, phát triển, sử dụng năng lƣợng mới, năng lƣợng tái 

tạo. 3. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trƣờng, làm suy kiệt tài nguyên thiên 

nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc 

phục, bồi thƣờng thiệt hại” (Điều 63). Hơn nữa, trong bản Hiến pháp này, 

BVMT để môi trƣờng sống đƣợc trong lành không chỉ là nghĩa vụ mà còn là 

quyền của con ngƣời: “Mọi ngƣời có quyền đƣợc sống trong môi trƣờng trong 

lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trƣờng” (Điều 43). 

Thứ hai, Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Ban bí Thư 

 (1) Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng 

Đảng khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 

15/11/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Chỉ thị đã khẳng định tính quan 

trọng và cần thiết thúc đẩy các giải pháp bảo vệ môi trƣờng và lồng ghép chúng 

trong các hoạt động phát triển KT-XH; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất, xử lý nghiêm khắc các hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng, đồng thời 

tăng cƣờng sản xuất và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trƣờng. 

(2) Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cƣờng quản 

lý tài nguyên và môi trƣờng. Nghị quyết đã nêu rõ các nhiệm vụ và quan điểm:  

- Đẩy mạnh thực hiện các chƣơng trình, dự án đầu tƣ xử lý nƣớc thải, nhất 

là nƣớc thải chứa kim loại nặng, chất phóng xạ, nƣớc thải y tế, nƣớc thải công 

nghiệp, nƣớc thải chế biến nông, lâm, hải sản, nƣớc thải sinh hoạt đô thị. Tập 
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trung xử lý chất thải rắn, quản lý chất thải nguy hại. Thúc đẩy tái sử dụng, tái chế 

và sản xuất, thu hồi năng lƣợng từ chất thải. 

- Phát triển ngành kinh tế môi trƣờng trên cơ sở ngành công nghiệp môi 

trƣờng, dịch vụ bảo vệ môi trƣờng và tái chế chất thải. Đẩy mạnh xã hội hoá 

hoạt động bảo vệ môi trƣờng, thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lƣợng mới, năng 

lƣợng sạch, năng lƣợng tái tạo, sản xuất và tiêu dùng bền vững. 

(3) Đại hội XII của Đảng xác định đến năm 2020, hoạt động KT-XH có 

những bƣớc chuyển cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hƣớng hợp 

lý, hiệu quả và bền vững, kiểm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trƣờng, suy giảm 

đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chất lƣợng môi trƣờng sống, duy trì cân bằng 

sinh thái, hƣớng tới nên KTX,thân thiện với môi trƣờng, trong đó chú trọng đến 

việc sử dụng năng lƣợng tiết kiệm, hiêu quả, giảm mức phát thải khí nhà kính. 

Thứ ba, các văn bản, quy phạm pháp luật của Nhà nước 

 (1) Nghị quyết số 27/NQ-CP:Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 

27/NQ-CP ngày 12/6/2009 về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý 

nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng, giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ 

ngành có liên quan giải quyết các vấn đề tài nguyên và môi trƣờng cấp bách, 

trong đó chú trọng xử lý kịp thời và triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng, 

phát triển ngành công nghiệp môi trƣờng, hƣớng dẫn thực hiện sản xuất sạch 

hơn, áp dụng công nghệ sạch và thân thiện môi trƣờng đối với các cơ sở ngành 

Công Thƣơng, thay đổi mô hình sản xuất công nghiệp theo hƣớng bền vững, 

định hƣớng đến một nền công nghiệp xanh. 

 (2) Luật Bảo vệ Môi trƣờng: Luật Bảo vệ Môi trƣờng 2014 có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2015. Luật này kế thừa những nội dung cơ bản của Luật Bảo 

vệ Môi trƣờng 2005, khắc phục những hạn chế của những điều khoản thiếu tính 

thực thi; luật hóa những chủ trƣơng, chính sách mới về Bảo vệ Môi trƣờng. Thúc 

đẩy TDX đƣợc đề cập đến 8 trong số 170 Điều, đó là: Điều 5, Điều 6, Điều 41, 

Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 151. Trong đó, Điều 43, 44 và 151 có 
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liên quan trực tiếp và là cơ sở để thúc đẩy các hoạt động tiêu dùng hƣớng tới tính 

bền vững ở Việt Nam. 

(3) Luật sử dụng tiết kiệm năng lƣợng năm 2010 và hiệu quả và các văn 

bản hƣớng dẫn: Năm 2010 Quốc hội ban hành Luật sử dụng tiết kiệm năng 

lƣợng và hiệu quả,sau đó năm 2011 Chính phủ ban hành các Nghị định triển khai 

thi hành luật: Nghị định 21/2011/NĐ-CP về quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành luật sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định 73/2011/NĐ-CP 

về quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu 

quả và năm 2012 phê duyệt Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng 

lƣợng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015 (Quyết định số 1427/QĐ-TTg 

ngày 2/10/2012) với mục tiêu tiết kiệm từ 3 tới 5% lƣợng năng lƣợng tiêu thụ 

trong giai đoạn 2006-2010 và từ 5 tới 8% trong giai đoạn 2011-2015.  

3.2.2. Nhóm chính sách nhằm hạn chế tiêu dùng sản phẩm “nâu” 

 a. Chính sách thuế đối với sản phẩm khi tiêu dùng gây nguy hại đối với 

môi trường 

 a.1. Chính sách thuế bảo vệ môi trường 

Luật thuế bảo vệ môi trƣờng đƣợc Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010, 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.  

Mục tiêu ban hành thuế bảo vệ môi trƣờng là: (1) Đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế bền vững, khuyến khích phát triển kinh tế đi đôi giảm ô nhiễm môi 

trƣờng, (2) Nâng cao ý thức BVMT của toàn xã hội, từ đó góp phần thay đổi 

nhận thức, hành vi của tổ chức, cá nhân trong sản xuất và tiêu dùng nhằm giảm 

phát thải ô nhiễm tại nguồn, (3) Tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc, thể chế hóa chủ 

trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, thực hiện cam kết của Chính phủ với 

cộng đồng quốc tế, (4) Động viên hợp lý đóng góp của xã hội, tạo thêm nguồn 

thu để giải quyết vấn đề môi trƣờng, đảm bảo tính cạnh tranh của nền kinh tế, 

của các sản phẩm chủ yếu của Việt Nam. 
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Bảng 3.6. Biểu khung thuế bảo vệ môi trƣờng 

STT Hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Mức thuế 

(đồng/1 đơn vị hàng hóa) 

I Xăng, dầu, mỡ nhờn   

1 Xăng, trừ etanol Lít 1.000-4.000 

2 Nhiên liệu bay Lít 1.000-3.000 

3 Dầu diezel Lít 500-2.000 

4 Dầu hỏa Lít 300-2.000 

5 Dầu mazut Lít 300-2.000 

6 Dầu nhờn Lít 300-2.000 

7 Mỡ nhờn Kg 300-2.000 

II Than đá   

1 Than nâu Tấn 10.000-30.000 

2 Than an-tra-xít(antraxit) Tấn 20.000-50.000 

3 Than mỡ Tấn 10.000-30.000 

4 Than đá khác Tấn 10.000-30.000 

III 
Dung dịch Hydro-chloro-flouro-

carbon (HCFC) 
Kg 1.000-5.000 

IV Túi ni lông thuộc diện chịu thuế Kg 30.000-50.000 

V 
Thuộc diệt cỏ thuộc loại hạn chế 

sử dụng 
Kg 500-2.000 

VI 
Thuốc trừ mối thuộc loại hạn 

chế sử dụng 
Kg 1.000-3.000 

VII 
Thuốc bảo quản lâm sản thuộc 

loại hạn chế sử dụng 
Kg 1.000-3.000 

VIII 
Thuốc khử trùng kho thuộc loại 

hạn chế sử dụng 
Kg 1.000-3.000 

(Nguồn: Luật thuế bảo vệ môi trường) 
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Bảng 3.7. Mức thu thuế bảo vệ môi trƣờng hiện hành 

STT Hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Mức thuế 

(đồng/1 đơn vị hàng 

hóa) 

I Xăng, dầu, mỡ nhờn   

1 Xăng, trừ etanol Lít 3.000 

2 Nhiên liệu bay Lít 3.000 

3 Dầu diesel Lít 1.500 

4 Dầu hỏa Lít 300 

5 Dầu mazut Lít 900 

6 Dầu nhờn Lít 900 

7 Mỡ nhờn Kg 900 

II Than đá   

1 Than nâu Tấn 10.000 

2 Than an-tra-xít (antraxit) Tấn 20.000 

3 Than mỡ Tấn 10.000 

4 Than đá khác Tấn 10.000 

III 
Dung dịch Hydro-chloro-flouro-

carbon (HCFC) 
Kg 4.000 

IV Túi ni lông thuộc diện chịu thuế Kg 40.000 

V 
Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử 

dụng 
K 500 

VI 
Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế 

sử dụng 
Kg 1.000 

VII 
Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại 

hạn chế sử dụng 
Kg 1.000 

VIII 
Thuốc khử trùng kho thuộc loại 

hạn chế sử dụng 
kg 1.000 

(Nguồn: Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 ngày 10/3/2015) 
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Đối tƣợng chịu thuế bảo vệ môi trƣờng gồm: (1) Xăng, dầu, mỡ nhờn, (2) 

Than đá, (3) Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC), (4) Túi ni lông 

thuộc diện chịu thuế, (5) Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng, (6) Thuốc trừ 

mối thuộc loại hạn chế sử dụng, (7) Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế 

sử dụng, (8) Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng. 

Trên cơ sở quy định của Luật thuế bảo vệ môi trƣờng, Ủy ban Thƣờng vụ 

Quốc hội quy định mức thu cụ thể thuế bảo vệ môi trƣờng. 

 a.2. Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt 

 Theo quy định hiện hành, xe ô tô dƣới 24 chỗ ngồi, xe mô – tô trên 125 

cm3 xăng các loại thuộc đối tƣợng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối với xe ô tô dƣới 

24 chỗ ngồi, loại xe có dung tích xi lanh càng lớn thì mức thuế suất càng cao. 

Bảng 3.8. Biểu thuế thiêu thụ đặc biệt 

STT Hàng hóa, dịch vụ Thuế suất (%) 

a) 
Xe ô tô chở ngƣời từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại 

các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này 
  

  - Loại có dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 trở xuống   

  
+ Từ ngày 01/7/ 2016 đến hết ngày 31/12/2017 40 

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 35 

  - Loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3   

  + Từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 31/12/2017 45 

  + Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 40 

  - Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 2.500 cm3 50 

  - Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3   

  +  Từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 31/12/2017 55 

  + Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 60 

  - Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3 90 

  - Loại có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 110 
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STT Hàng hóa, dịch vụ Thuế suất (%) 

  - Loại có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 130 

  - Loại có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3 150 

b) 

Xe ô tô chở ngƣời từ 10 đến dƣới 16 chỗ, trừ loại quy định 

tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều 

này 

15 

c) 

Xe ô tô chở ngƣời từ 16 đến dƣới 24 chỗ, trừ loại quy định 

tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều 

này 

10 

d) 
Xe ô tô vừa chở ngƣời, vừa chở hàng, trừ loại quy định tại 

các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này 
  

  - Loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống 15 

  - Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 20 

  - Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 25 

đ) 

Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lƣợng điện, năng 

lƣợng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 

70% số năng lƣợng sử dụng 

Bằng 70% mức thuế 

suất áp dụng cho xe 

cùng loại quy định tại 

Biểu thuế. 

e) Xe ô tô chạy bằng năng lƣợng sinh học 

Bằng 50% mức thuế 

suất áp dụng cho xe 

cùng loại quy định tại 

Biểu thuế. 

g) Xe ô tô chạy bằng điện   

  - Loại chở ngƣời từ 9 chỗ trở xuống 15 

  - Loại chở ngƣời từ 10 đến dƣới 16 chỗ 10 

  - Loại chở ngƣời từ 16 đến dƣới 24 chỗ 5 

  - Loại thiết kế vừa chở ngƣời, vừa chở hàng 10 

  - Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 75 

(Nguồn: Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016) 
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 Đối với mặt hàng xăng: Do đây là loại nhiên liệu hóa thạch, gây ô nhiễm 

môi trƣờng nên áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm hạn chế tiêu dùng. Theo đó, 

áp dụng mức thuế suất 10% đối với mặt hàng xăng. 

a.4. Chính sách thuế tài nguyên 

 Ở Việt Nam, pháp lệnh Thuế tài nguyên vào ngày 30 tháng 3 năm 1990 

tạo cơ sở pháp lý quan trọng góp phần bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên tiết 

kiệm, hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ môi trƣờng và bảo đảm nguồn thu cho ngân 

sách nhà nƣớc. 

 Tiếp đó, ngày 16/4/1998, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội đã ban hành Pháp 

lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 1/6/1998 thay thế Pháp 

lệnh thuế tài nguyên ngày 30/3/1990. Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 1998 đã 

đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2008 cho phù hợp với thực tiễn phát triển và yêu cầu 

quản lý, khai thác tài nguyên. 

 Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009, có hiệu lực từ 

ngày 01/7/2010, thay thế Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 1998 đã kế thừa, luật 

hóa các quy định của pháp luật về thuế liên quan đến tài nguyên, khắc phục 

những mặt hạn chế của chính sách thuế tài nguyên, tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc 

đối với các tài nguyên, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu 

quả; bảo vệ môi trƣờng, góp phần đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách nhà 

nƣớc. 

 Luật thuế tài nguyên quy định tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên khi có 

hoạt động khai thác tài nguyên thuộc đối tƣợng chịu thuế tài nguyên, bao gồm: 

khoáng sản kim loại, khoáng sản phi kim loại; dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, 

sản phẩm của rừng tự nhiên, trừ động vật, hải sản tự nhiên (gồm động vật và 

thực vật biển), nƣớc thiên nhiên (gồm mặt nƣớc và nƣớc dƣới đất), yến sào thiên 

nhiên. Số thuế tài nguyên đƣợc xác định dựa trên sản lƣợng tài nguyên tính thuế, 

gái tính thuế và thuế suất. 
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 Mức thuế suất thuế tài nguyên hiện hành đƣợc áp dụng theo Nghị quyết số 

1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội ban 

hành biểu mức thuế suất thế tài nguyên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 

bao gồm thuế suất dành cho các loại tài nguyên nhƣ: Khoáng sản kim loại; 

khoáng sản không kim loại; sản phẩm rừng tự nhiên; hải sản tự nhiên; nƣớc thiên 

nhiên; yến sào thiên nhiên; tài nguyên khác trừ dầu thô vài khí thiên nhiên, khí 

than, cụ thể  đƣợc trình bày tại phụ lục 3. 

Bảng 3.9. Biểu mức thuế suất đối với dầu thô và khí thiên nhiên, khí than: 

STT Sản lƣợng khai thác 

Thuế suất (%) 

Dự án khuyến 

khích đầu tƣ 

Dự án 

khác 

I Đối với dầu thô     

1 Đến 20.000 thùng/ngày 7 10 

2 Trên 20.000 thùng đến 50.000 thùng/ngày 9 12 

3 Trên 50.000 thùng đến 75.000 thùng/ngày 11 14 

4 Trên 75.000 thùng đến 100.000 thùng/ngày 13 19 

5 Trên 100.000 thùng đến 150.000 thùng/ngày 18 24 

6 Trên 150.000 thùng/ngày 23 29 

II Đối với khí thiên nhiên, khí than     

1 Đến 5 triệu m3/ngày 1 2 

2 Trên 5 triệu m3 đến 10 triệu m3/ngày 3 5 

3 Trên 10 triệu m3/ngày 6 10 

(Nguồn: Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015) 
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b. Chính sách hạn chế nhiên liệu phát thải Các bon và xoá bỏ hỗ trợ giá 

nhiên liệu hoá thạch 

 Chiến lƣợc phát triển năng lƣợng quốc gia, và Chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia về tiết kiệm năng lƣợng và hiệu quả. Các chỉ tiêu chính của các văn bản 

chính sách này theo hƣớng phát triển kinh tế xanh đƣợc tổng kết trong Bảng 

dƣới đây: 

 Mục tiêu chính sách đƣợc chọn đƣợc liệt kê ở thời điểm khác nhau, cụ thể 

là trong năm 2020, năm 2030 và năm 2050 và có thể thấy rằng số lƣợng các mục 

tiêu cần đạt đƣợc đến năm 2020 hầu hết thể hiện những ƣu tiên của chính phủ 

đối với mốc quan trọng đó là Việt Nam dự kiến trở thành một nƣớc công nghiệp 

cơ bản. Đến năm 2020, Việt Nam sẽ tăng tỷ lệ điện tái tạo từ hầu nhƣ bằng 

không ở thời điểm hiện nay lên 4,5%.   
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Bảng 3.10: Các mục tiêu các-bon thấp của nền kinh tế từ các văn bản chính sách hiện hành 

Văn bản chính 

sách 
2020 2030 2050 

Chiến lƣợc 

tăng trƣởng 

xanh, Quy hoạch 

phát triển điện 

lực quốc gia giai 

đoạn 2011-2020 

có xét đến 2030 

(Quy hoạch điện 

VII), Chiến lƣợc 

phát triển năng 

lƣợng quốc gia, 

Mục tiêu chiến 

lƣợc của Chƣơng 

trình mục tiêu 

quốc gia về tiết 

kiệm năng lƣợng 

và hiệu quả. 

- Tăng tỷ lệ điện tái tạo lên 4,5%. 

- Giảm hệ số co dãn điện xuống còn 1,5 vào năm 2015 và 

1 vào năm 2020 (Năm 2012 là 2): 

+ Điện gió: 0,7% 

+ Điện sinh khối: 0,6%. 

+ Thuỷ điện: gần gấp đôi vào năm 2020. Hạt nhân: 1,5%. 

Năng lƣợng tái tạo: 5% 

+ 50% đơn vị sản xuất công nghiệp ứng dụng quy trình 

sản xuất sạchhơn. 

+ 8-13% nhiên, nguyên liệu và tiêu dùng năng lƣợng 

đƣợc tiếtkiệm. 

+ Chuyển đổi của năng lƣợng phát thải ít hơn là 40%. 

+ Tiết kiệm 5-8% tổng tiêu dùng năng lƣợng trong năm 

2011-2015 so với BAU. 

Giảm cƣờng độ phát thải C02 trên mỗi đơn vị GDP so với 

năm 2010 khoảng 10-15%. 

Giảm phát thải CO2 khí nhà kính từ các hoạt động năng 

lƣợng khoảng 10-20% so với BAU. 

Hộ gia đình nông thôn sử dụng năng lƣợng thƣơng mại để 

nấu ăn là 80% (50% năm 2010). 

- Tăng tỷ lệ điện tái tạo lên 6%. 

- Giảm hệ số co dãn điện xuống 

<1: 

+ Điện gió: 2,4% 

+ Điện sinh khối: 1,1 

+ Điện hạt nhân: 10-11% 

- Giảm cƣờng độ phát thải C02 

trên mỗi đơn vị GDP so với năm 

2010 khoảng 35-45%. 

- Giảm phát thải khí nhà kính 2- 

3%/năm (2030-2050) 

- Hộ gia đình nông thôn sử dụng 

năng lƣợng thƣơng mại để nấu ăn 

là 100% 

- Công cụ thị trƣờng để cải thiện 

hiệu quả năng lƣợng và thay đổi 

cấu trúc: tiếp tục từ năm 2020 

- Thay đổi cấu trúc nhiên liệu 

trong ngành công nghiệp và giao 

thông vận tải (hƣớng tới năng 

lƣợng tái tạo). 

- Năng lƣợng tái 

tạo:11% 

- Hầu hết các đơn 

vị sản xuất công 

nghiệp ứng dụng 

quy trình sản xuất 

sạch hơn 

- Chuyển đổi năng 

lƣợng ít phát thải 

hơn là 80% 

-  Công cụ thị 

trƣờng để cải thiện 

hiệu quả năng lƣợng 

và thay đổi cấu trúc: 

tiếp tục từ năm 2030 

- Thay đổi cấu trúc 

nhiên liệu trong 

ngành công nghiệp 

và giao thông vận tải 

(hƣớng tới năng 

lƣợng tái tạo). 

(Nguồn: Tổng hợp từ các văn bản chính sách) 
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Hiệu quả tiêu thụ điện của Việt Nam hiện nay thực sự là thấp và điều này 

giải thích tính hợp lý của các mục tiêu của chính phủ trong Chiến lƣợc tăng 

trƣởng xanh giảm hệ số đàn hồi điện từ 2 trong 2012 đến 1,5 vào năm 2015 và 1 

trong năm 2020. Mục tiêu này có liên quan mật thiết đến một mục tiêu khác là 

tiết kiệm từ 8-13 % mức tiêu thụ năng lƣợng, nhiên liệu, vật liệu hoặc tiết kiệm 

5-8% tổng mức tiêu thụ năng lƣợng trong giai đoạn 2011-2015 so với kịch 

bản cơ sở. Đây thực sự là một mục tiêu cần sự nỗ lực rất lớn và cần có quyết 

tâm mạnh mẽ không chỉ từ chính phủ, mà còn từ các ngành công nghiệp và 

toàn xã hội. 

Vào năm 2030, mục tiêu cho tỷ lệ điện tái tạo là 6% và đồng thời hệ số co 

dãn điện đƣợc giảm xuống nhỏ hơn 1. Quy hoạch phát triển điện 7 cũng lên kế 

hoạch cho cơ cấu sản xuất điện của Việt Nam trong đó cho thấy điện hạt 

nhânđóng một vai trò vào thời điểm đó với 10 - 11% trong tổng sản lƣợng điện. 

Ngoài những sự kiện này, các mục tiêu giảm 35-45% cƣờng độ phát thải CO2 

trên một đơn vị GDP so với năm 2010 hoặc giảm phát thải khí nhà kính hàng 

năm 2-3% (2030-2050) cũng khá cao. Để đạt đƣợc các mục tiêu này, Việt Nam 

cần đầu tƣ nhiều hơn nữa cho việc xanh hoá nền kinh tế. Trong năm 2050, tỷ lệ 

năng lƣợng tái tạo dự kiến sẽ đạt 11% và hầu hết các đơn vị sản xuất công 

nghiệp áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn. Mục tiêu khá cao và cần sự nỗ lực 

lớn là có đƣợc chuyển đổi sang năng lƣợng ít phát thải hơn ở mức 80%. 

Để đạt đƣợc các mục tiêu đề ra với mức độ đòi hỏi nỗ lực nhƣ trên, cần 

phải có một loạt các chính sách hữu hiệu hơn là đơn thuần áp dụng các giải pháp 

về tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của ngƣời dân và DN trong việc 

tiết kiệm năng lƣợng và hƣớng tới phát triển xanh mặc dù các giải pháp chính 

sách này cũng là cần thiết. Việc áp dụng các chính sách tài chính cho phát triển 

nền kinh tế xanh có lộ trình hợp lý mới thực sự là các giải pháp cơ bản nhất. 
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3.2.3. Nhóm chính sách nhằm ràng buộc người tiêu dùng thực hiện tiêu dùng 

xanh 

 a. Chính sách mua sắm công xanh  

 Trong những năm qua, hệ thống pháp luật quản lý hoạt động mua sắm 

công đã không ngừng hoàn thiện nhƣ Luật Ngân sách, Luật Đấu thầu, Quyết 

định số 170/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức 

trang thiết bị và phƣơng tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên 

chức nhà nƣớc... đã giúp việc kiểm soát mua sắm công đƣợc chặt chẽ hơn. Đối 

với các quy định mua sắm công xanh, hiện tại chƣa có những chính sách, quy 

định cụ thể về việc tích hợp các yếu tố BVMT và công bằng xã hội trong mua 

sắm. Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg về việc Ban hành Danh mục phƣơng tiện, 

thiết bị tiết kiệm năng lƣợng đƣợc trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử 

dụng ngân sách nhà nƣớc. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành một nền kinh tế 

xanh, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và xây dựng lối sống xanh. 

Theo kết quả điều tra cho thấy, việc triển khai thực hiện mua sắm công 

xanh trong giai đoạn này còn gặp phải một số trở ngại lớn, trƣớc hết là về vấn đề 

nhận thức. Hầu hết, các cán bộ chịu trách nhiệm mua sắm của các cơ quan hiện 

nay là chƣa đƣợc đào tạo, tập huấn hay đƣợc cung cấp thông tin sâu về lĩnh vực 

mua sắm công xanh. Trong khi đó, chúng ta vẫn thiếu cơ sở pháp lý và cơ chế tài 

chính để thúc đẩy triển khai hoạt động này. Nhiều cơ quan cho rằng trong bối 

cảnh hiện nay để tạo chuyển biến tích cực trong mua sắm công xanh nên ƣu tiên 

giải pháp mở các lớp đào tạo, tập huấn, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế 

cho các cán bộ mua sắm. Ngoài ra, việc xây dựng khung chính sách toàn diện và 

hiệu quả về mua sắm công xanh là cần thiết cho Việt Nam. 

Nhà nƣớc đã ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực BVMT. Tuy nhiên cho 

đến nay các doanh nghiệp chƣa nhận thức đƣợc đầy đủ và sự quan tâm đúng 
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mức đến chính sách này. Vì vậy chƣa tạo động lực cho doanh nghiệp tiếp cận 

sản xuất sản phẩm xanh. 

Một số doanh nghiệp đã bƣớc đầu quan tâm đến việc giảm tác động tới 

môi trƣờng trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, thị trƣờng tiêu thụ các sản phẩm 

này mới chỉ hƣớng tới một số đối tƣợng trong khu vực tƣ, chƣa quan tâm tới khu 

vực có tiềm năng rất lớn là khu vực công. 

Một số doanh nghiệp cho rằng, khó khăn lớn nhất của họ hiện nay trong 

việc triển khai sản xuất các sản phẩm xanh là vốn và thị trƣờng tiêu thụ. Vì vậy, 

các doanh nghiệp đều mong muốn và đề xuất Chính phủ sớm ban hành những 

chính sách, cơ chế nhằm hỗ trợ, khuyến khích và tạo động lực cho các doanh 

nghiệp tham gia vào ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm xanh đồng thời 

hỗ trợ đào tạo các kiến thức liên quan đến mua sắm xanh. 

 Tuy nhiên bên cạnh những cơ hội, một trong những rào cản đối với mua 

sắm công xanh chính là thói quen tiêu dùng. Thói quen tiêu dùng của ngƣời Việt 

bị chi phối bởi phong tục, tập quán và khả năng kinh tế. Với tốc độ phát triển 

kinh tế mạnh mẽ, đời sồng nhân dân ngày càng đƣợc cải thiện, nhiều thói quen 

tiêu dùng kém bền vững nảy sinh. 

b. Chính sách quy hoạch mạng lưới phân phối sản phẩm xanh để thay thế 

nhóm sản phẩm nâu 

Chính sách phân phối tốt sẽ tác động lớn tới quyết định mua hàng của 

ngƣời tiêu dùng, bởi lẽ họ sẽ không thể mua một sản phẩm xanh nếu nó không 

xuất hiện ở kênh phân phối thuận tiện hoặc lƣợng hàng bị khan hiếm do các 

doanh nghiệp không cung cấp kịp thời. Các sản phẩm xanh thƣờng thích hợp với 

các kênh phân phối hiện đại nhƣ siêu thị, các trung tâm thƣơng mại lớn, các cửa 

hàng có uy tín... Doanh nghiệp có thể sử dụng những kênh phân phối của họ 

hoặc hợp tác với các đối tác khác có cam kết bảo vệ môi trƣờng. Bên cạnh đó, 

Doanh nghiệp cần xây dựng sự khác biệt trong quá trình phân phối sản phẩm 

xanh của mình so với những sản phẩm thông thƣờng.  
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Lợi ích của việc quy hoạch mạng lƣới phân phối sản phẩm xanh để thay 

thế nhóm sản phẩm nâu là rất lớn, vì thế tại Quyết định 76/QĐ-TTg của Thủ 

tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Chƣơng trình hành động quốc gia về sản 

xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành 

ngày 11/01/2016, trong đó đã nhấn mạnh việc xanh hóa hệ thống phân phối và 

phát triển chuỗi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trƣờng thông 

qua các hoạt động: (1) Áp dụng sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lƣợng tiết kiệm 

và hiệu quả trong hoạt động phân phối các sản phẩm, dịch vụ, giảm sử dụng các 

bao bì khó phân hủy tại các siêu thị, trung tâm thƣơng mại, chợ dân sinh, đẩy 

mạnh việc thay thế sử dụng các bao bì khó phân hủy bằng các loại bao bì thân 

thiện môi trƣờng, (2) Nghiên cứu, hỗ trợ triển khai thí điểm, tổ chức phổ biến, 

nhân rộng một số mô hình phân phối các sản phẩm và dịch vụ thân thiện môi 

trƣờng, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và thực hiện cấp chứng nhận mô hình phân 

phối xanh, thân thiện môi trƣờng, (3) Thúc đẩy liên kết bền vững giữa nhà cung 

cấp nguyên liệu - nhà sản xuất - nhà phân phối - ngƣời tiêu dùng trong việc sản 

xuất, phân phối và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trƣờng, (4) 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững cho các đối 

tƣợng tham gia vào hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng các sản phẩm. 

Hiện nay, quy hoạch mạng lƣới chợ, siêu thị và trung tâm thƣơng mại 

đƣợc nêu rõ trong quyết định số 6481/QĐ-BCT về việc  phê duyệt quy hoạch 

tổng thể phát triển mạng lƣới chợ  đến năm 2025, tầm nhìn 2035 Ban hành ngày 

26/06/2015 và Quyết định số 6184/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch mạng lƣới 

siêu thị, trung tâm thƣơng mại cả nƣớc đến 2020, tầm nhìn 2030”  ban hành 

Ngày 19 tháng 10 năm 2012. Tuy nhên trong các quyết định này mới chỉ ra một 

số nội dung nhƣ:  định hƣớng phát triển đồng bộ mạng lƣới chợ trên toàn quốc 

với quy mô, cơ cấu, tính chất và công năng phù hợp với nhu cầu lƣu thông hàng 

hóa và thị trƣờng từng địa bàn, vùng lãnh thổ 
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3.2.4. Nhóm chính sách nhằm khuyến khích, kích thích và hỗ trợ tiêu dùng xanh 

 a. Chính sách thuế xanh  

 Nhóm các chính sách thuế và phí là những đòn bẩy rất quan trọng và đƣợc 

áp dụng rộng rãi trong phát triển kinh tế xanh trên thế giới. Đó là do các chính 

sách này trực tiếp nâng cao hiệu quả kinh tế của các hoạt động đƣợc ƣu đãi về 

thuế hoặc phí. Trong nền kinh tế thị trƣờng, có rất nhiều loại thuế và phí khác 

nhau và về nguyên tắc hầu hết các loại thuế và phí này đều có thể lồng ghép các 

chính sách thúc đẩy kinh tế xanh bằng cách giảm nhẹ các nghĩa vụ này trong các 

hoạt động kinh tế liên quan. Độ phủ rộng của các ƣu đãi thuế cũng nhƣ mức độ 

ƣu đãi sẽ tạo nên mức độ hiệu quả khác nhau của các chính sách thúc đẩy kinh tế 

xanh này. Cũng nhƣ nhóm các chính sách về huy động nguồn lực tài chính, 

nhóm các chính sách về thuế và phí thúc đẩy phát triển kinh tế xanh đƣợc thể 

hiện từ ngay trong các văn bản luật nhƣ dƣới đây: 

Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12: Quy định số thuế bảo vệ 

môi trƣờng phải nộp bằng số lƣợng đơn vị hàng hóa chịu thuế nhân với mức thuế 

tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa. Quy định mức thuế tuyệt đối theo 

một Biểu khung thuế cụ thể. 

Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội quy định mức thuế cụ thể đối với từng loại 

hàng hóa chịu thuế bảo đảm các nguyên tắc: Mức thuế đối với hàng hóa chịu 

thuế phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nƣớc trong từng 

thời kỳ,Mức thuế đối với hàng hóa chịu thuế đƣợc xác định theo mức độ gây tác 

động xấu đến môi trƣờng của hàng hóa. 

Luật số 50/2010/ QH12 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Các 

ƣu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy 

định của pháp luật về thuế. Phƣơng tiện, thiết bị, phụ tùng, vật tƣ phục vụ cho 

hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ tiết kiệm năng lƣợng, sản phẩm tiết 

kiệm năng lƣợng, các loại phƣơng tiện giao thông tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng 

khí hoá lỏng, khí thiên nhiên, điện, nhiên liệu hỗn hợp, sinh học mà trong nƣớc 
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chƣa sản xuất đƣợc và thuộc danh mục do Chính phủ quy định đƣợc miễn, giảm 

thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế. 

 Luật số 50/2010/ QH12 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Các 

ƣu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy 

định của pháp luật về thuế. Phƣơng tiện, thiết bị, phụ tùng, vật tƣ phục vụ cho 

hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ tiết kiệm năng lƣợng, sản phẩm tiết 

kiệm năng lƣợng, các loại phƣơng tiện giao thông tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng 

khí hoá lỏng, khí thiên nhiên, điện, nhiên liệu hỗn hợp, sinh học mà trong nƣớc 

chƣa sản xuất đƣợc và thuộc danh mục do Chính phủ quy định đƣợc miễn, giảm 

thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế. 

  Nghị định số 25/2013/NĐ- CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

ngày 29/03/2013: Mức thu phí bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải công nghiệp 

đƣợc tính: a) Đối với nƣớc thải không chứa kim loại nặng tính theo công thức: F 

= f + C, trong đó: F là số phí phải nộp, f là mức phí cố định theo quy định của 

Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng nhƣng tối đa không quá 

2.500.000 đồng/năm, C là phí biến đổi, tính theo: Tổng lƣợng nƣớc thải ra; hàm 

lƣợng 2 chất gây ô nhiễm là nhu cầu ô xy hóa học (COD) và chất rắn lơ lửng 

(TSS), b) Đối với nƣớc thải chứa kim loại nặng tính theo công thức: F = (f x K) 

+ C, trong đó: F, f và C nhƣ trên và K là hệ số tính phí theo khối lƣợng nƣớc thải 

chứa kim loại nặng của các cơ sở sản xuất chế biến. 

 Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg, ngày24 tháng 03 năm 2014 về cơ chế hỗ 

trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam: Dự án điện sinh khối đƣợc 

miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự 

án, hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tƣ, bán thành phẩm trong nƣớc chƣa 

sản xuất đƣợc nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án theo quy định của pháp 

luật hiện hành về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

Nhìn chung, các văn bản chính sách về thuế và phí khá phong phú và đƣợc 

ban hành và có hiệu lực ở những thời điểm khác nhau. Vì vậy mức độ tác động 
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cũng khác nhau trong thực tế. Luật thuế bảo vệ môi trƣờng ban hành năm 2010 

nhƣng nhìn chung mức thuế tuyệt đối qui định còn khá thấp nên mức độ răn đe 

các hành vi vi phạm chƣa cao, chƣa kể đến việc nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh 

không kê khai chính xác khối lƣợng nguyên, nhiên liệu gây ô nhiễm là cơ sở tính 

toán số tiền thuế phải trả. Do mức thuế đƣợc qui định bằng đồng Việt Nam, biểu 

tính thuế nếu không đƣợc cập nhật thƣờng xuyên thì các mức thuế sẽ bị giảm giá 

trị trên thực tế (cho đến hiện nay chƣa có điều chỉnh nào) và mức độ răn đe các 

hành vi vi phạm lại càng yếu đi. 

b. Chính sách giá xanh và tín dụng tiêu dùng xanh 

Các chính sách chính sách giá xanh và tín dụng tiêu dùng xanh đã hỗ trợ 

cho BVMT và phát triển KTX cũng đã đƣợc ban hành đặc biệt trong những năm 

gần đây. Tín dụng ƣu đãi đƣợc áp dụng cho các khoản vay cho các mục tiêu này 

thông qua một số quỹ hoặc các chƣơng trình nhƣ Quỹ bảo vệ môi trƣờng Việt 

Nam, Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu 

quả, Chƣơng trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020. Lãi suất 

thấp hơn đáng kể so với lãi suất vay thƣơng mại góp phần kích thích đầu tƣ trong 

lĩnh vực BVMT và phát triển KTX ở Việt Nam. 

Bên cạnh các chính sách tín dụng và giá cả, các chính sách tài chính khác 

hỗ trợ cho phát triển kinh tế xanh còn phải kể đến nhƣ chính sách tài chính đất 

đai hoặc các hỗ trợ tài chính cho các khoá đào tạo khác nhau phục vụ cho việc 

bảo vệ môi trƣờng hay cho phát triển kinh tế xanh. Mặc dù do hạn chế về nguồn 

lực tài chính hiện tại và các chính sách tài chính này chƣa hoàn toàn phát huy hết 

tác dụng, Nhà nƣớc cũng đã ban hành một số chính sách trong nhóm chính sách 

tín dụng, giá cả và các chính sách tài chính khác này nhƣ đƣợc trình bày trong 

bảng dƣới đây: 
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Bảng 3.11: Các chính sách tín dụng, chính sách giá cả và các chính sách tài 

chính khác cho phát triển kinh tế xanh của Việt Nam 

Văn bản chính sách Nội dung khuyến khích phát triển kinh tế xanh 

Quyết định số 

82/2002/QĐ-TTg 

ngày 26/06/2002 về 

việc thành lập, tổ 

chức và hoạt động của 

Quỹ Bảo vệ Môi 

trƣờng Việt Nam 

Hỗ trợ tài chính cho các chƣơng trình, dự án, các hoạt 

động phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và 

sự cố môi trƣờng mang tính quốc gia, liên ngành liên 

vùng hoặc giải quyết các vấn đề môi trƣờng cục bộ 

nhƣng phạm vi ảnh hƣởng lớn dƣới các hình thức: 

a)  Cho vay với lãi suất ƣu đãi, 

b) Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho dự án đầu tƣ bảo vệ môi 

trƣờng khi vay vốn từ các tổ chức tín dụng khác, 

c) Tài trợ cho một số hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi 

trƣờng đƣợc quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Quỹ Bảo vệ môi trƣờng Việt Nam. 

Quyết định Số: 

1419/QĐ- TTg ngày 

07 tháng 9 năm 2009 

phê duyệt “Chiến lƣợc 

sản xuất sạch hơn 

trong công nghiệp đến 

năm 2020”. 

- Nhà nƣớc hỗ trợ qua tín dụng nhà nƣớc đối với các 

dự án sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, 

- Các dự án đầu tƣ áp dụng sản xuất sạch hơn của các 

cơ sở sản xuất đƣợc hƣởng chính sách ƣu đãi tài 

chính. 

Luật số: 

50/2010/QH12 về sử 

dụng năng lƣợng tiết 

kiệm và hiệu quả 

Tổ chức, cá nhân đầu tƣ sản xuất sản phẩm tiết kiệm 

năng lƣợng; đầu tƣ dây chuyền sản xuất, mở rộng quy 

mô sản xuất bằng công nghệ tiết kiệm năng lƣợng 

đƣợc ƣu đãi, hỗ trợ: 

- Các ƣu đãi theo quy định của pháp luật về đất đai, 

- Đƣợc vay vốn ƣu đãi từ Ngân hàng phát triển, Quỹ 

hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ đổi mới 

công nghệ quốc gia, Quỹ bảo vệ môi trƣờng và đƣợc 

hỗ trợ từ Chƣơng trình quốc gia phát triển công nghệ 

cao, Chƣơng trình quốc gia về sử dụng năng lƣợng tiết 

kiệm và hiệu quả, 

Quyết định 

130/2007/QĐ- TTg 

ngày 02/08/2007 về 

- Dự án CDM đƣợc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành áp 

dụng đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ƣu đãi đầu 
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Văn bản chính sách Nội dung khuyến khích phát triển kinh tế xanh 

một số cơ chế tài 

chính đối với dự án 

đầu tƣ theo cơ chế 

phát triển sạch 

tƣ.  

- Tài sản cố định hình thành từ dự án CDM đƣợc áp 

dụng phƣơng thức khấu hao nhanh theo quy định tại 

chế độ khấu hao tài sản cố định.  

Đƣợc xem xét trợ giá đối với sản phẩm của dự án 

CDM thuộc lĩnh vực ƣu tiên. 

Quyết định số: 

37/2011/QĐ-TTg 

ngày 29 

tháng 6 năm 2011 về 

cơ chế hỗ trợ phát 

triển các dự án điện 

gió tại Việt Nam 

- Các dự án điện gió và công trình đƣờng dây và trạm 

biến áp để đấu nối với lƣới điện quốc gia đƣợc miễn, 

giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 

pháp luật hiện hành áp dụng đối với dự án thuộc lĩnh 

vực đặc biệt ƣu đãi đầu tƣ (Điều 13). 

- Hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lƣới: 

+ Nhà nƣớc hỗ trợ giá điện cho Bên mua điện đối với 

toàn bộ sản lƣợng điện mua từ các nhà máy điện gió là 

207 đồng/kWh (tƣơng đƣơng 1,0 UScents/kWh) thông 

qua Quỹ bảo vệ môi trƣờng Việt Nam. (Điều 14) 

- Các dự án điện gió đƣợc hƣởng các ƣu đãi theo quy 

định hiện hành về tín dụng đầu tƣ của Nhà nƣớc. 

(Điều 12.b). 

Quyết  định số: 

24/2014/QĐ-TTg, 

ngày24/ 03/2014 về 

cơ chế hỗ trợ phát 

triển các dự án điện 

sinh khối tại Việt 

Nam 

- Các dự án điện sinh khối và công trình đƣờng dây và 

trạm biến áp để đấu nối với lƣới điện quốc gia đƣợc 

miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy 

định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với dự án 

thuộc lĩnh vực ƣu đãi đầu tƣ (Điều 13). 

Nghị định 

04/2009/NĐ- CP, 

ngày 14 tháng 01 năm 

2009 về ƣu đãi, hỗ trợ 

hoạt động bảo vệ môi 

trƣờng. 

- Hỗ trợ chi phí đầu vào: a) 50% chi phí vận chuyển 

chất thải từ nguồn phát thải đến cơ sở xử lý chất thải, 

b) 50% giá điện phục vụ trực tiếp sản xuất. (Điều 18) 

- Hỗ trợ tiêu thụ và hỗ trợ về giá đối với sản phẩm: 

Nhà nƣớc khuyến khích cơ quan nhà nƣớc sử dụng 

sản phẩm thân thiện với môi trƣờng và các sản phẩm 

từ hoạt động tái chế chất thải 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các văn bản chính sách) 
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Thông tin từ bảng tổng hợp cho thấy các chính sách tín dụng khuyến 

khích bảo vệ môi trƣờng và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh đƣợc thực hiện dƣới 

hình thức cho vốn vay đầu tƣ và sau đầu tƣ với lãi suất ƣu đãi đƣợc thể hiện ở 

khá nhiều văn bản khác nhau và cho các mục tiêu khác nhau nhƣ: Các chƣơng 

trình dự án phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, sự cố môi trƣờng, các dự án xử lý 

chất thải, các chƣơng trình sản xuất sạch hơn, các hoạt động sản xuất sản phẩm 

tiết kiệm năng lƣợng, đầu tƣ dây chuyền sản xuất, mở rộng qui mô sản xuất bằng 

công nghệ tiết kiệm năng lƣợng, các dự án sản xuất năng lƣợng tái tạo.  

c. Nhóm chính sách hỗ trợ, tái chế, tái sử dụng sản phẩm trong khu vực 

hộ gia đình: 

 Các chính sách mang tính định hướng, giải pháp phát triển: Hệ thống các 

văn bản thể hiện chủ trƣơng, định hƣớng và các giải pháp của Nhà nƣớc đối với 

thúc đẩy phát triển tái chế CTR đã khá đầy đủ. Đáng chú ý là quy hoạch xây 

dựng khu xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, miền Trung và 

phía Nam đến năm 2020 (2008), Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trƣờng 

Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 (2009), Đề án “Cơ chế chính 

sách khuyến khích đầu tƣ trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trƣờng” 

(2009), đặc biệt là “Chiến lƣợc quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn 2050” (12/2009) và “Chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” (2012). 

 Các chính sách được ban hành dưới dạng công cụ điều hành: Hệ thống 

này bao gồm các Luật, nghị định, quyết định, thông tƣ... đƣợc ban hành để chỉ 

đạo, điều hành các hoạt động liên quan đến thúc đẩy tái chế CTR. Có rất nhiều 

các văn bản đã đƣợc ban hành phục vụ nộidung này. Các hình vẽ dƣới đây đề 

cập đến những văn bản quan trọng nhất, liên quan mật thiết đến việc thúc đẩy tái 

chế CTR đƣợc ban hành theo sự thay đổi của Luật bảo vệ môi trƣờng năm 2014. 

Bảng dƣới đây khái quát những nội dung liên quan đến thúc đẩy hoạt 

động tái chế CTR đƣợc thể hiện trong các văn bản điều hành của nhà nƣớc: 
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Bảng 3.12. Hệ thống các chính sách thúc đẩy tái chế tại Việt Nam 

Nội dung cần xây 

dựng chính sách 
Chính sách tiêu biểu 

Thực trạng  

thực hiện chính sách 

Xây dựng các chỉ 

tiêu của hoạt động 

tái chế 

“Chiến lƣợc quốc gia về quản 

lý tổng hợp chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn 2050” 

(2009) 

Chƣa thực hiện đƣợc các 

chỉ tiêu theo lộ trình đã xác 

định trong chiến lƣợc 

Tạo nguồn nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp tái chế CTR 

Quy định phân 

loại CTR tại 

nguồn 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng 

2005, 2014, 

- Các nghị định qua các thời kỳ 

(NĐ 59/2007/NĐ-CP, NĐ 

38/2015/NĐ-CP..) 

Chỉ có hoạt động phân loại 

CTR y tế và 1 phần CTR 

công nghiệp; chƣa triển khai 

chính thức phân loại CTR 

sinh hoạt, mới chỉ dừng lại 

ở việc thí điểm tại một số 

phƣờng, xã của Tỉnh, Thành 

phố nhƣ Hà Nội, Hồ Chí 

Minh. 

Quy định thu hồi, 

xử lý sản phẩm 

thải bỏ 

Quyết định số 50/2013/QĐ-

TTg và Quyết định số 

16/2015/QĐ- TTg (Quy định về 

thu hồi, xử lý sản phẩm thải 

bỏ). 

Theo QĐ 50/2013/QĐ-TTg, 

1 số sản phẩm quy định bắt 

đầu thu hồi từ 1/2015, 

nhƣng hiện nay đã lùi lại 

sớm nhất là tháng 7/2016 

theo QĐ 16/2015/QĐ-TTg 

Hỗ trợ hoạt động tái chế 

Các chính sách ƣu 

đãi: mặt bằng sản 

xuất, thuế, hạ tầng 

cơ sở, vay vốn, 

công nghệ. 

- Chiến lƣợc quốc gia về quản 

lý tổng hợp chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn 2050 

- Các Nghị định số: 

04/2009/NĐ- CP;19/2015/NĐ-

CP. 

Hiện nay đã có các nhà máy 

sản xuất phân hữu cơ tại 

nhiều tỉnh, thành phố đƣợc 

ƣu đãi, hỗ trợ về đất sạch, 

vốn, công nghệ.  

Đã có một số doanh nghiệp 

đƣợc vay vốn ƣu đãi từ Quỹ 

môi trƣờng địa phƣơng. 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ hệ thống chính sách hiện hành của Việt Nam) 
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b. Phân tích nội dung chính sách và hiệu quả thực hiện. 

 - Việc xây dựng các chỉ tiêu, nội dung của hoạt động tái chế: đƣợc thể 

hiện tiêu biểu nhất trong “Chiến lƣợc quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn 

đến năm 2025, tầm nhìn 2050” (2009). Các chỉ tiêu về tái chế đƣợc xây dựng rất 

cụ thể đối với từng loại CTR, ví dụ nhƣ khối lƣợng CTR sinh hoạt đƣợc tái chế, 

tái sử dụng, thu hồi năng lƣợng hoặc sản xuất phân hữu cơ từ chiếm 60% năm 

2015, 85% năm 2020 và 90% năm 2025 khối lƣợng CTR thu gom đƣợc. Có thể 

thấy đây là những chỉ tiêu rất cao, thể hiện sự mong muốn của nhà quản lý đối 

với công tác tái chế CTR. Tuy nhiên thực tế cho thấy các chi tiêu này không khả 

thi. Theo báo cáo hiện trạng môi trƣờng Việt Nam (2011), tại các đô thị, tỷ lệ tái 

chế chỉ đạt ở mức 8-12% khối lƣợng CTR thu gom đƣợc và chủ yếu là các hoạt 

động tái chế tự phát, vì mục tiêu kinh tế của một bộ phận dân cƣ tập trung chủ 

yếu tại các làng nghề. Bên cạnh đó, trong những năm qua, nhiều tỉnh đã đầu tƣ 

xây dựng các nhà máy sản xuất phân hữu cơ từ CTR nhƣ Hà Nội, Hải Phòng, 

Nam Định, Hà Tĩnh, Hồ Chí Minh… nhƣng đến nay hiệu quả hoạt động của một 

số nhà máy này chƣa cao, vẫn duy trì hoạt động cầm chừng nhƣ nhà máy chế 

biến phân hữu cơ Cầu Diễn, Hà Nội [18]. 

 - Về tạo nguồn nguyên liệu đầu vào cho hoạt động tái chế:  

+ Quy định phân loại CTR tại nguồn: Phân loại CTR là một hoạt động 

quan trọng nhằm tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho công nghiệp tái chế CTR. 

Việt Nam đã sớm ban hành chính sách quy định thực hiện nhiệm vụ này, thể 

hiện ngay tại Luật Bảo vệ môi trƣờng 2005 và 2014. Quy định phân loại đối với 

từng loại CTR cụ thể, trách nhiệm của đối tƣợng xả thải, cơ quan quản lý nhà 

nƣớc về hoạt động phân loại CTR tại nguồn đều đƣợc hƣớng dẫn rất cụ thể tại 

Nghị định 59/2007/NĐ-CP ban hành năm 2007 và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.  

Bên cạnh đó, các chế tài nhằm hạn chế việc không phân loại CTR tại 

nguồn chƣa đƣợc ban hành, đây là giải pháp quan trọng để hoạt động này thành 

công và đã đƣợc nhiều nƣớc trên thế giới thực hiện. 
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- Về hỗ trợ hoạt động tái chế: các chính sách hỗ trợ hoạt động tái chế bao 

gồm: chính sách đất đai, chính sách thuế, vay vốn...đƣợc quy định khá cụ thể 

trong Chiến lƣợc quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm 

nhìn 2050, Các Nghị định số: 04/2009/NĐ-CP, 17/2015/NĐ-CP và cụ thể hóa 

trong thông tƣ số 121/TT-BTC Hƣớng dẫn cơ chế ƣu đãi và hỗ trợ tài chính đối 

với hoạt động đầu tƣ cho quản lý CTR. 

Điều đáng quan tâm ở đây là, hoạt động tái chế không đƣợc quan tâm 

khuyến khích nhiều nhƣ các hoạt động xử lý chất thải – bao gồm: đốt (không thu 

hồi năng lƣợng) và chôn lấp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngay cả những hỗ trợ 

cho sản xuất phân hữu cơ từ CTR cũng chƣa đảm bảo thu đủ bù chi cộng lãi suất 

hợp lý.  

Bảng 3.13. Hệ thống các chính sách thúc đẩy tái chế tại Việt Nam 

Loại 

VB 
Số hiệu Năm Tên văn bản 

QĐ 2322/QĐ-BTNMT 2010 

Phê duyệt tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam do Bộ 

trƣởng Bộ TN&MT ban hành 

 

QĐ 1493/QĐ-BTNMT 2010 

Quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận và cấp thí 

điểm “Nhãn xanh Việt Nam” do Bộ trƣởng Bộ 

TN&MT ban hành 

QĐ 221/QĐ-BTNMT 2012 

Kế hoạch phát triển Danh mục nhóm sản phẩm, 

dịch vụ chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam giai 

đoạn 2012-2016 do Bộ trƣởng Bộ TN&MT ban 

hành 

QĐ 223/QĐ-BTNMT 2012 
Phê duyệt tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam do Bộ 

trƣởng Bộ TN&MT 

TT 
41/2013/TT-

BTNMT 
2013 

Quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh 

thái cho sản phẩm thân thiện với môi trƣờng 

QĐ 154/QĐ-BTNMT 2014 
Công bố tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam do Bộ 

trƣởng Bộ TN&MT ban hành 

QĐ 727/QĐ-BTNMT 2014 

Công bố thủ tục hành chính chứng nhận, 

chứng nhận lại Nhãn xanh Việt Nam thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nƣớc của Bộ TN&MT 

QĐ 2186/QĐ-BTNMT 2017 
Công bố tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam do 

Bộ trƣởng Bộ TN&MT ban hành 
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- Về hỗ trợ sản phẩm tái chế: Trợ giá và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tái chế là 

2 nội dung đƣợc đề cập đến từ rất sớm trong Nghị định 04/2009/NĐ-CP và tiếp 

tục đƣợc nhắc đến trong Nghị định19/2015/NĐ-CP. 

+ Về trợ giá: nếu Nghị định số 04/2009/NĐ-CP quy định sản phẩm tái chế 

đƣợc Nhànƣớc hỗ trợ về giá theo nguyên tắc bảo đảm thu đủ bù chi cộng lãi suất 

hợp lý thì nghị định 19/2015/NĐ-CP lại quy định chặt hơn, nếu sản phẩm đáp 

ứng các tiêu chí về sản phẩm, dịch vụ công ích thì đƣợc trợ giá theo quy định 

của pháp luật về sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Với quy định 

mới, số lƣợng sản phẩm tái chế đƣợc hỗ trợ sẽ giảm đi so với trƣớc. 

Nhƣ vậy có thể thấy, hệ thống chính sách thúc đẩy tái chế phục vụ mục 

tiêu PTBV của Việt Nam đã đƣợc xây dựng và bƣớc đầu đã đạt đƣợc một số kết 

quả nhất định. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề bất cập, làm cho chính sách 

chƣa trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp này 

3.2.5 Nhóm chính sách bảo vệ người tiêu dùng xanh 

Chính sách bảo vệ ngƣời tiêu dùng xanh là tên gọi chung của một nhóm 

chính sách cụ thể của Nhà nƣớc nhằm bảo vệ ngƣời tiêu dùng xanh, giúp ngƣời 

tiêu dùng dễ dàng nhận diện các sản phẩm xanh, phân biệt giữa sản phẩm xanh 

và các sản phẩm nâu từ đó có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm thông qua việc: 

dán nhãn lên sản phẩm của đơn sản xuất, kinh doanh... 

Chƣơng trình Nhãn sinh thái Việt Nam đã đƣợc triển khai trên phạm vi 

toàn quốc từ tháng 3 năm 2009 nhằm mục tiêu liên tục cải thiện và duy trì chất 

lƣợng môi trƣờng sống thông qua giảm thiểu sử dụng và tiêu dùng năng lƣợng, 

vật liệu cũng nhƣ các loại chất thải sinh ra do quá trình sản xuất, kinh doanh và 

tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng phục vụ đời sống. 

 

  

  
Hình 3.2: Logo đƣợc chọn làm biểu trƣng  

cho nhãn sinh thái Việt Nam. 
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“Biểu tƣợng sử dụng những hình tƣợng gắn bó chặt chẽ: Một con chim 

đang nằm trong tổ ấm, giữa một lùm cây lớn, ở phía trên một dòng sông gợn 

sóng xanh. Những hình tƣợng này ẩn dụ ý nghĩa thân thiện môi trƣờng, bảo vệ 

sinh thái, quản lý và sử tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời nói lên giá trị 

của các sản phẩm mang nhãn xanh Việt Nam” (Điều 1 Quyết định số 253/QĐ-

BTNMT ngày 05/3/2009 phê duyệt Chƣơng trình cấp nhãn sinh thái). 

Theo kế hoạch triển khai các danh mục sản phẩm, dich vụ chứng nhận 

Nhãn xanh Việt Nam giai đoạn 2012 - 2016. 

Bảng 3.14: Kế hoạch xây dựng và ban hành tiêu chí nhãn xanh cho các sản phẩm 

(Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2017) 

Thời gian 

xây dựng và 

ban hành 

tiêu chí 

Dòng sản phẩm Số lƣợng nhóm sản phẩm 

2013 

Sơn và vécni 1 nhóm (sơn tƣờng nội thất) 

Thiết bị văn phòng 2 nhóm (máy tính xách tay, Máy in Laser) 

Mực in 1 nhóm (mực in Laser) 

2014 

Chất tẩy rửa 
2 nhóm (nƣớc cọ rửa nhà vệ sinh, nƣớc 

lau sàn nhà gia đình) 

Mực in 1 nhóm (mực in cho máy photocopy) 

Đồ nội thất gia đình 1 nhóm (đồ gỗ nội thất) 

Thiết bị văn phòng 1 nhóm (máy tính để bàn) 

Pin, ắc quy 1 nhóm (pin tiêu chuẩn) 

2015 
Đồ gia dụng 3 nhóm (máy giặt, tủ lạnh, tivi) 

Nông sản 3 nhóm (cà phê, rau quả, chè) 

2016 

Đồ dùng cho trẻ em 
2 nhóm (đồ chơi trẻ em bằng nhựa, đồ 

chơi trẻ em bằng gỗ) 

Phƣơng tiện, vật tƣ 

giao thông 
1 nhóm (săm, lốp, xe đạp) 

Đồ nội thất gia đình 1 nhóm (thảm trải sàn) 
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Theo đó năm 2012 sẽ đƣa ra tiêu chí nhãn xanh cho 7 nhóm sản phẩm, 

năm 2013 là 4 nhóm, 2014 là 6 nhóm sản phẩm, 2015 là 6 nhóm sản phẩm và 

2016 là 4 nhóm sản phẩm. Các sản phẩm chủ yếu tập trung vào các sản phẩm in 

ấn, văn phòng, đồ dùng trẻ em, nội thất, vật liệu xây dựng và điện lạnh… 

 Về kết quả thực hiện tiêu chí nhãn xanh cho các sản phẩm, năm 2010 có 3 

nhóm sản phẩm đƣợc phê duyệt tiêu chí (bao gồm: bột giặt, bóng đèn huỳnh 

quang, bao bì nhựa tự phân hủy sinh học dùng gói hàng khi mua sắm). Năm 

2012, 2 nhóm sản phẩm có tiêu chí nhãn hiệu xanh (chỉ đạt gần 30% so với kế 

hoạch đặt ra) bao gồm. Bao bì giấy tổng hợp dùng đóng gói thực phẩm và vật 

liệu lợp, ốp, lát thuộc vật liệu gốm xây dựng. Năm 2014 xây dựng đƣợc 14 bộ 

tiêu chí nhãn xanh cho các sản phẩm vƣợt mức kế hoạch đặt ra 8 bộ tiêu chí. 

Năm 2016 đã không có bộ tiêu chí nhãn xanh thêm nào đƣa ra dù kế hoạch là 4 

sản phẩm, ngƣợc lại năm 2017 đã xây dựng thêm đƣợc 3 nhóm tiêu chí cho các 

sản phẩm, cụ thể trình bày ở phụ lục 4. 

Với các tiêu chí đã đƣợc xây dựng, kết quả đạt đƣợc về cấp nhãn xanh cho 

các sản phẩm đủ tiêu chuẩn và điều kiện hiện nay đạt đƣợc rất thấp và các sản 

phẩm đã hết hạn do thời gian cấp nhãn xanh cho các sản phẩm là 3 năm. Theo 

văn phòng nhãn xanh Việt Nam, hiện nay có 6 công ty đƣợc cấp nhãn xanh cho 

một số sản phẩm của công ty và 4/5 công ty đã hết hạn về nhãn hiệu xanh. Qua 

đó cho thấy rằng, kết quả thực hiện nhãn hiệu xanh còn rất thấp.  

Bảng 3.15: Danh sách sản phẩm và đơn vị đƣợc cấp nhãn nhãn xanh 

STT Sản phẩm Công ty 
Mã số 

chứng nhận 
Hiệu lực Ghi chú 

1 Bột giặt Tide 

Công tyTNHH 

Procter & 

Gramble 

Số 52/QĐ-

TCMT-2011 

18/01/2011 - 

18/01/2014 

Đã hết 

hạn 

2 

- Bóng đèn huỳnh quang 

compact (33 loại) 

- Bóng đèn huỳnh quang ống 

Công ty Cổ 

phần bóng đèn 

Điện Quang 

Số 

1228/QĐ-

TCMT-2014 

10/10/2014 - 

10/10/2017 

Đã hết 

hạn 
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STT Sản phẩm Công ty 
Mã số 

chứng nhận 
Hiệu lực Ghi chú 

thẳng (10 loại) 

- Bóng đèn double wing (3 

loại) 

 

3 

Sơn phủ dùng trong xây dựng: 

- Majestic Pearl Silk 

- Jotashield 

Công ty TNHH 

Sơn Jotun Việt 

Nam 

Số 83/QĐ-

TCMT-2014 

 

20/2/2014 - 

20/2/2017 

Đã hết 

hạn 

4 

Máy in: 

- Fuji Xerox DocuPrint P355d 

- Fuji Xerox DocuPrint 

P355db 

Văn phòng đại 

diện Fuji 

Xerox Asia 

Pacific Pte Ltd. 

Số 512/QĐ-

TCMT-2014 

29/5/2014 - 

29/5/2017 

Đã hết 

hạn 

5 

Sơn phủ dùng trong xây dựng: 

- Majestic đẹp hoàn hảo - 

bóng sang trọng 

- Majestic đẹp hoàn hảo - mờ 

cổ điển 

Công ty TNHH 

Sơn Jotun Việt 

Nam 

Số 599/QĐ-

TCMT-2014 

 

20/6/2014 - 

20/6/2017 

Đã hết 

hạn 

6 
Bình ắc quy GS, Bình ắc quy 

Yuasa 

Công ty TNHH 

Ắc quy GS 

Việt Nam 

1634/QĐ-

TCMT-2016 

01/11/2016 - 

01/11/2019 
 

Nguồn: Văn phòng Nhãn xanh Việt Nam/ Vụ Chính sách và Pháp chế 

3.3 Đánh giá chung thực trạng chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam 

3.3.1. Những thành quả bước đầu 

a. Một số kết quả chung 

 (1) Có sự thống nhất về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nƣớc về vai trò của tiêu dùng xanh đối với tăng trƣởng kinh tế và phát triển 

bền vững kinh tế của quốc gia. Quan điểm, đƣờng lối của Đảng, Nhà nƣớc ta về 

tầm quan trọng, về vị trí, vai trò của tiêu dùng xanh đối với phát triển kinh tế-xã 

hội, phát triển bền vững của quốc gia. Nhà nƣớc ta đã cụ thể hoá các chính sách 

chuyển đổi từ tiêu dùng nâu sang TDX và tiêu dùng bền vững trong thực hiện 

các mục tiêu, nhiệm vụ của quốc gia, trong đó có các nhiệm vụ về chuyển đổi 
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tiêu dùng xanh, phát triển KTX trên địa bàn cả nƣớc. Khi thực hiện chính sách 

chuyển đổi tiêu dùng nâu sang tiêu dùng xanh cần đảm bảo mục tiêu quan trọng 

là: (i) Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, khuyến khích phát triển kinh 

tế đi đôi giảm ô nhiễm môi trƣờng, (ii) Nâng cao ý thức BVMT của toàn xã hội, 

từ đó góp phần thay đổi nhận thức, hành vu của tổ chức, cá nhân trong sản xuất 

và tiêu dùng nhằm giảm phát thải ô nhiễm tại nguồn, (iii) Tăng cƣờng quản lý 

nhà nƣớc, thể chế hóa chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, thực hiện 

cam kết của Chính phủ với cộng đồng quốc tế; (iv) Động viên hợp lý đóng góp 

của xã hội, tạo thêm nguồn thu để giải quyết vấn đề môi trƣờng, đảm bảo tính 

cạnh tranh của nền kinh tế, của các sản phẩm chủ yếu của Việt Nam.  

(2) Nhà nƣớc đã khẳng định tính cấp thiết và tầm quan trọng của chính 

sách hạn chế nhiên liệu phát thải Cac-bon: Đến năm 2020, Việt Nam sẽ tăng tỷ 

lệ điện tái tạo từ hầu nhƣ bằng không ở thời điểm hiện nay lên 4,5%. Hiệu quả 

tiêu thụ điện của Việt Nam hiện nay thực sự là thấp và điều này giải thích tính 

hợp lý của các mục tiêu của chính phủ trong Chiến lƣợc tăng trƣởng xanh giảm 

hệ số đàn hồi điện từ 2 trong 2012 đến 1,5 vào năm 2015 và 1 trong năm 2020. 

Mục tiêu này có liên quan mật thiết đến một mục tiêu khác là tiết kiệm từ 8-13 % 

mức tiêu thụ năng lƣợng, nhiên liệu, vật liệu hoặc tiết kiệm 5-8% tổng mức tiêu 

thụ năng lƣợng trong giai đoạn 2011-2015 so với kịch bản cơ sở. Vào năm 2030, 

mục tiêu cho tỷ lệ điện tái tạo là 6% và đồng thời hệ số co dãn điện đƣợc giảm 

xuống nhỏ hơn 1. Quy hoạch phát triển điện 7 cũng lên kế hoạch cho cơ cấu sản 

xuất điện của Việt Nam trong đó cho thấy điện hạt nhânđóng một vai trò vào 

thời điểm đó với 10 - 11% trong tổng sản lƣợng điện. Ngoài những sự kiện này, 

các mục tiêu giảm 35-45% cƣờng độ phát thải CO2 trên một đơn vị GDP so với 

năm 2010 hoặc giảm phát thải khí nhà kính hàng năm 2-3% (2030-2050) cũng 

khá cao. 

(3) Nhà nƣớc đã hoạch định, tổ chức thực thi đƣợc một số chính sách quy 

hoạch mạng lƣới phân phối sản phẩm xanh để thay thế nhóm sản phẩm nâu 
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(4) Nhóm chính sách khuyến khích, kích thích tiêu dùng xanh: Việt Nam 

bắt đầu chú trọng các chính sách thuế và phí theo hƣớng xanh trƣớc hết cho mục 

tiêu bảo vệ môi trƣờng. Gần đây xu hƣớng chú trọng hơn đến việc sử dụng năng 

lƣợng tiết kiệm và hiệu quả cũng giúp cho nền kinh tế đi theo hƣớng bền vững 

hơn, giảm thiểu tác động về mô trƣờng của việc sử dụng quá mức năng lƣợng 

cho mục tiêu tăng trƣởng kinh tế đơn thuần. Các chính sách thuế và phí phục vụ 

các mục tiêu này cũng dần hình thành rõ nét hơn các chính sách về thuế và phí 

thúc đẩy phát triển kinh tế xanh đƣợc thể hiện từ ngay trong các văn bản luật nhƣ 

Luật bảo vệ môi trƣờng, Luật thuế bảo vệ môi trƣờng, Luật bảo vệ và phát triển 

rừng, Luật tài nguyên nƣớc, Luật khoáng sản, Luật Điện lực, Luật sử dụng năng 

lƣợng tiết kiệm và hiệu quả. Các chính sách chính sách giá xanh và tín dụng tiêu 

dùng xanh đã hỗ trợ cho bảo vệ môi trƣờng và phát triển kinh tế xanh cũng đã 

đƣợc ban hành đặc biệt trong những năm gần đây. Tín dụng ƣu đãi đƣợc áp dụng 

cho các khoản vay cho các mục tiêu này thông qua một số quỹ hoặc các chƣơng 

trình nhƣ Quỹ bảo vệ môi trƣờng Việt Nam, Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về 

sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả, Chƣơng trình sản xuất sạch hơn trong 

công nghiệp đến năm 2020. Lãi suất thấp hơn đáng kể so với lãi suất vay thƣơng 

mại góp phần kích thích đầu tƣ trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng và phát triển 

kinh tế xanh ở Việt Nam. 

(5) Nhóm chính sách hỗ trợ, tái chế, tái sử dụng sản phẩm trong khu vực 

hộ gia đình: Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/04/2007 về quản lý chất thải rắn 

là: Hoạt động quản lý chất thải rắn bao gồm các hoạt động quy hoạch, quản lý, 

đầu tƣ xây dựng cơ sở quản lý chất thải rắn, các hoạt động phân loại, thu gom, 

lƣu giữ, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn nhằm ngăn ngừa, 

giảm thiểu những tác động có hại đối với môi trƣờng và sức khoẻ con ngƣời. 

- Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn, đƣợc thải ra từ quá trình sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác. 

- Chất thải rắn sinh hoạt là chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt cá nhân, 



112 

 

hộ gia đình, nơi công cộng. 

- Phế liệu là sản phẩm, vật liệu bị loại ra trong quá trình sản xuất hoặc tiêu 

dùng đƣợc thu hồi để tái chế, tái sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất 

sản phẩm khác. 

- Thu gom chất thải rắn là hoạt động tập hợp, phân loại, đóng gói và lƣu 

giữ tạm thời chất thải rắn tại nhiều điểm thu gom tới thời điểm hoặc cơ sở đƣợc 

cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền chấp nhận. 

- Lƣu giữ chất thải rắn là việc giữ chất thải rắn trong một khoảng thời gian 

nhất định ở nơi cơ quan có thẩm quyền chấp nhận trƣớc khi chuyển đến cơ sở xử lý. 

- Vận chuyển chất thải rắn là quá trình chuyên chở chất thải rắn từ nơi 

phát sinh, thu gom, lƣu giữ, trung chuyển đến nơi xử lý, tái chế, tái sử dụng hoặc 

chôn lấp cuối cùng. 

- Xử lý chất thải rắn là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật 

làm giảm, loại bỏ, tiêu huỷ các thành phần có hại hoặc không có ích trong chất 

thải rắn. 

- Chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh là hoạt động chôn lấp phù hợp với các 

yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật về bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh. 

- Phân loại rác tại nguồn là việc phân loại rác ngay từ khi mới thải ra hay 

gọi là từ nguồn. Đó là một biện pháp nhằm thuận lợi cho công tác xử lý rác về sau. 

- Rác là thuật ngữ dùng để chỉ chất thải rắn hình dạng tƣơng đối cố định, 

bị vứt bỏ từ hoạt động của con ngƣời. Rác sinh hoạt hay chất thải rắn sinh hoạt là 

một bộ phận của chất thải rắn, đƣợc hiểu là các chất thải rắn phát sinh từ các 

hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con ngƣời. 

 - Chất thải là sản phẩm đƣợc sinh ra trong quá trình sinh hoạt của con 

ngƣời, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, dịch vụ, thƣơng mại, sinh 

hoạt gia đình, trƣờng học, các khu dân cƣ, nhà hàng, khách sạn. Ngoài ra, còn 

phát sinh trong giao thông vận tải nhƣ khí thải của các phƣơng tiện giao thông, 

chất thải là kim loại hoá chất và từ các vật liệu khác. 
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- Tái chế chất thải thực chất là ngƣời ta lấy lại những phần vật chất của sản 

phẩm hàng hóa cũ và sử dụng các nguyên liệu này để tạo ra sản phẩm mới. 

- Tái sử dụng chất thải đƣợc hiểu là có những sản phẩm hoặc nguyên liệu 

có quãng đời sử dụng kéo dài, ngƣời ta có thể sử dụng đƣợc nhiều lần mà không 

bị thay đổi hình dạng vật lý, tính chất hóa học. 

b. Đánh giá hiệu quả chính sách tiêu dùng xanh 

- Đối với người tiêu dùng 
 

 

Biểu đồ 3.4 - Các nguồn thông tin về chính sách tiêu dùng xanh 

Nguồn thông tin để có chính sách tiêu dùng xanh cho thấy đƣợc hiệu quả 

của quá trình tuyên truyền chính sách. Hơn một nửa ngƣời tiêu dùng đƣợc phỏng 

vấn cho biết họ biết về chính sách tiêu dùng xanh thông qua internet, 16% và 

12% là thông tin đến từ tivi và bạn bè còn lại là các nguồn khác nhƣ ngƣời nhà, 

sách/báo/tạp chí. 

Ngoài ra, kết quả điều tra cho thấy: nguồn gốc xuất xứ, thƣơng hiệu là 

nhân tố quan trọng nhất trong lựa chọn đồ điện gia dụng nhƣ nồi cơm, tivi, tủ 

lạnh, mặt giặt và các thiết bị gia đình khác. Tiếp đến là tiêu chí giá cả, mức tiết 

kiệm năng lƣợng, độ an toàn. Tƣơng tự nhƣ vậy đối với mặt hàng lƣơng thực, 

thực phẩm thì nguồn gốc xuất xứ, thƣơng hiệu sản phẩm là quan trọng nhất, tiếp 

đến là giá, sự thuận thiện khi mua hàng, mức độ tƣơi sống của thực phẩm…Đối 

Internet 

53% 

Tivi 

16% 

Ngƣời nhà 

8% 

Bạn bè 

12% 

Sách/báo/tạp chí 

6% 

Khác 

5% 
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với các mặt hàng đồ gỗ, nhựa thì mẫu mã, bao bì đóng gói trở thành yếu tố quan 

trọng nhất, sau đó đến giá thành phẩm và các yếu tố khác, cụ thể phụ lục 2. 

Đối với những thay đổi mà ngƣời tiêu dùng đã từng làm bao gồm chủ yếu: 

hơn 90% ngƣời tiêu dùng tắt điện sau khi sử dụng, hơn 83% sử dụng những thiết 

bị điện tiết kiệm. Khoảng 60% đến 70% ngƣời tiêu dùng sử dụng các thiết bị tiết 

kiệm nƣớc hay không đổ thừa thức ăn khi dƣ thừa cũng nhƣ hạn chế sử dụng túi 

ni lông trong mua sắm. Bên cạnh đó chỉ có hơn 4,5% ngƣời tiêu dùng tiết kiệm 

nƣớc trong quá trình sử dụng và gần 46% ngƣời tiêu dùng sử dụng xăng thân 

thiện với môi trƣờng.  Khi xét đến thực trạng sử dụng một số thực phẩm xanh và 

thực phẩm không thuộc thực phẩm xanh trong các hộ gia đình ở Việt Nam, 

nghiên cứu chỉ ra rằng. Hầu hết các sản phẩm ngƣời tiêu dùng hiện nay đang sử 

dụng bao gồm thực phẩm và hàng hóa thông thƣờng đều không có dán nhãn mác 

sinh thái từ 53% đến gần 70%. Sử dụng các đồ nhựa không qua tái chế chiếm 

hơn 42%. 

Ngƣợc lại các hộ gia đình sử dụng thực phẩm có gắn nhãn mác sinh thái 

chiếm gần 27% hay nguyên liệu thân thiện với môi trƣờng chiếm hơn 19%. 

Hàng dệt may có gắn nhãn mắc sinh thái hay sử dụng hàng nhựa giấy…từ 

nguyên liệu tái chế chiếm một tỷ lệ thấp. 

Hầu hết ngƣời tiêu dùng đều đánh giá tốt về chính sách tiêu dùng xanh. 

Đặc biệt là về nhận thức, môi trƣờng, tiết kiệm năng lƣợng. Tuy nhiên vẫn hơn 

15% số ngƣời cho rằng, chi phí không thay đổi khi có chính sách tiêu dùng xanh. 

- Đối với người doanh nghiệp 

Một trong các chính sách tiêu dùng xanh là hỗ trợ cho phía doanh nghiệp 

để sản xuất và sử dụng các dây chuyền, công nghệ để sản xuất sản phẩm xanh. 

Kết quả khảo sát các doanh nghiệp cho thấy, tỷ lệ các doanh nghiệp không nhận 

đƣợc các loại hỗ trợ ở một mức cao. Có hơn 64% không nhận đƣợc ƣu đãi thuế, 

gần 60% không nhận đƣợc hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, trình bày cụ thể 

phụ lục 2. 
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Tỷ lệ doanh nghiệp nhận đƣợc hỗ trợ nhƣng ở mức thấp bao gồm nhƣ hỗ 

trợ về mặt thủ tục hành chính gần 30% doanh nghiệp. Hay hỗ trợ về cung cấp 

thông tin dịch vụ của sản phẩm chỉ hơn 22%. Qua đó cho thấy rằng các doanh 

nghiệp vẫn còn tiếp cận ít với các chính sách tiêu dùng xanh. Và sự hỗ trợ của 

nhà nƣớc vẫn còn chƣa hiệu quả, trình bày cụ thể phụ lục 2. 

Bên cạnh đó, bản thân các doanh nghiệp có rất ít các hoạt động tổ chức 

phát triển kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ xanh. Qua đó có thể kết luận rằng, 

hiệu quả của các chính sách chƣa cao, chƣa có hỗ trợ khuyến khích để doanh 

nghiệp có thể tập trung phát triển các hệ thống sản phẩm và dịch vụ, kênh phân 

phối xanh đến ngƣời tiêu dùng. 

Một trong những tiêu chí để đánh giá hiệu quả của các chính sách TDX 

đối với đối tƣợng ngƣời tiêu dùng là các doanh nghiệp là xem xét các doanh 

nghiệp có tiếp nhận đƣợc các chính sách hay không. Hiện nay các ƣu đãi của 

chính sách tiêu dùng xanh đối với doanh nghiệp bao gồm ƣu đãi về thuế, đào tạo 

nguồn nhân lực và mở rộng thị trƣờng, thủ tục hành chính, vốn…Theo ý kiến 

của các doanh nghiệp tỷ lệ các doanh nghiệp nhận đƣợc hỗ trợ ở một mức thấp, 

nhận đƣợc hỗ trợ nhiều nhất là hỗ trợ về thủ tục hành chính với số lƣợng là gần 

30% số doanh nghiệp. 

- Đối với cán bộ Nhà nước 

Đánh giá của cán bộ tới tác động của việc thực thi chính sách tiêu dùng 

xanh: Nghiên cứu đánh giá của cán bộ tới tác động của việc thực thi chính sách 

tiêu dùng xanh cho thấy. Hơn 40% cán bộ cho rằng thuế môi  trƣờng và thuế tài 

nguyên sẽ ảnh hƣởng tiêu cực tới hoạt động của doanh nghiệp. Trong khi đó chỉ 

có 35% đến 40% cán bộ cho rằng các thuế này có thể giúp giảm thiểu ô nhiễm 

môi trƣờng. Khoảng 30% đến 50% cán bộ cho rằng, các luật và chính sách liên 

quan đến sản phẩm xanh sẽ giúp bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của ngƣời tiêu 

dùng và ô nhiễm môi trƣờng. Tuy nhiên bên cạnh đó nó sẽ ảnh hƣởng tiêu cực 

tới sự phát triển của doanh nghiệp nhƣ: Ban hành và thực thi các quy định liên 
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quan đến việc buộc các doanh nghiệp Sử dụng năng lƣợng tái tạo hoặc thực hiện 

các hoạt động bền vững (>50%)  hay ban hành và thực thi các chính sách liên 

quan đến việc buộc các doanh nghiệp cải thiện công nghệ, tăng năng xuất, tăng 

hiệu quả sử dụng nguồn lực (> 45%) cụ thể trình bày biểu 2.6 - phụ lục 2. 

3.3.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân 

+ Tính khả thi của một số chính sách chưa cao: 

Điều này thể hiện đặc biệt trong các chính sách mang tính định hƣớng, 

tiêu biểu là “Chiến lƣợc quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 

2025, tầm nhìn 2050”. Việc xây dựng chính sách với những mục tiêu rất cao, 

trong khi không tính đến khả năng thực hiện. Các chỉ tiêu này chỉ thực hiện đƣợc 

khi Việt Nam đã có một hệ thống cơ sở hạ tầng tốt phục vụ cho hoạt động tái chế 

nhƣ: công nghệ phân loại CTR tại nguồn, các nhà máy tái chế, hệ thống luật pháp 

chặt chẽ phục vụ cho hoạt động tái chế... Bên cạnh đó, việc thiếu các chính sách 

về tài chính đi kèm cũng làm cho tính khả thi của chính sách chƣa cao (Đó là các 

chính sách thƣởng, phạt trong phân loại CTR, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tái chế) 

+ Thiếu một số chính sách quan trọng hỗ trợ toàn diện cho các khâu tổ 

chức sản xuất của hoạt động tái chế: 

Một trong những chính sách quan trọng là chính sách kiểm soát chất 

lƣợng của hoạt động tái chế, là một công cụ rất cần thiết để đảm bảo các hoạt 

động tái chế phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Chính sách này đều đƣợc các 

nƣớc phát triển quan tâm ban hành song song với những chính sách khuyến 

khính hoạt động tái chế. Nhƣng hiện nay ở Việt Nam các chính sách này chƣa 

đƣợc ban hành. Về nguyên tắc, việc kiểm soát các hoạt động tái chế vẫn áp dụng 

theo các công nghệ thông thƣờng nhƣng trên thực tế hoạt động tái chế chƣa đƣợc 

kiểm soát về chất lƣợng. Đây chính là một trong những nguyên nhân của hiện 

tƣợng tái chế gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng đang xảy ra trên thực tế. 

Ngoài ra, các chính sách tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho ngành công 

nghiệp này, nhƣ chính sách gắn trách nhiệm của nhà sản xuất nhƣ bắt buộc tỷ lệ 
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tái chế đối với nhà sản xuất, chính sách thu hồi bao bì sản phẩm... và chính sách 

khuyến khích ngƣời dân trong công tác tái chế (phân loại CTR, trả lại sản phẩm 

qua sử dụng hoặc bao bì và tiêu thụ các sản phẩm tái chế...) cũng chƣa đƣợc xây 

dựng cụthể. 

+ Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách khung chưa được 

xây dựng đầy đủ, kịp thời: 

Theo thông lệ chính sách của Việt Nam, một chính sách đƣợc quy định tại 

rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản do Quốc hội, Chính phủ ban 

hành nhƣ Luật, Nghị định thƣờng chỉ mang tính khái quát, sau đó đƣợc các Bộ, 

ngành, địa phƣơng cụ thể hoá bằng các thông tƣ, thông tri... Nghiên cứu cho 

thấy, chính việc chậm trễ ban hành các văn bản hƣớng dẫn của các Bộ, ngành, 

địa phƣơng là nguyên nhân chính dẫn đến việc triển khai các ƣu đãi cho hoạt 

động tái chế CTR rất hạn chế. 

Nghị định số: 04/2009/NĐ-CP của Chính phủ về ƣu đãi, hỗ trợ hoạt động 

bảo vệ môi trƣờng. Trong Nghị định này, các nội dung về ƣu đãi, hỗ trợ về cơ sở 

hạ tầng và đất đai, vốn, thuế, phí, trợ giá và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đƣợc xác 

định khá rõ đối với từng đối tƣợng thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trƣờng. 

Trong Nghị định, đa số các điều khoản đều đƣợc giao cho các Bộ nghiên cứu, cụ 

thể hoá để các địa phƣơng, nhà đầu tƣ căn cứ triển khai, đặc biệt là các chính 

sách ƣu đãi về vay vốn, hỗ trợ lãi suất sau đầu tƣ, bảo lãnh tín dụng7. Tuy nhiên, 

cho đến nay vẫn chƣa có hƣớng dẫn cụ thể nào về các nội dung này đƣợc ban 

hành. Hoặc hoạt động phân loại CTR tại nguồn là một trong những chƣơng trình 

thực hiện chiến lƣợc quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2050, trong đó phân công cụ thể đến 2015 các Bộ (Xây dựng, Công 

thƣơng, Y tế, Tài chính), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải xây dựng các 

quy định, hƣớng dẫn về phân loại chất thải rắn tại nguồn và nhân rộng mô hình 

phân loại chất thải rắn tại nguồn, nhƣng cho đến nay hoạt động này vẫn chƣa 

đƣợc triển khai thực hiện. 
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Bên cạnh đó, hiện tƣợng văn bản hƣớng dẫn thực hiện ra đời rất chậm sau 

khi có các chính sách khung xảy ra phổ biến. Có thể kể đến nhƣ Nghị định 

59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn ban hành ngày 09/4/2007, nhƣng phải 

đến hơn một năm sau Thông tƣ 121/2008/TT-BTC hƣớng dẫn cơ chế ƣu đãi và 

hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tƣ cho quản lý chất thải rắn mới ra đời 

theo chỉ đạo của Nghị định này; hoặc Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg về thu 

hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ (thực hiện Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 

tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật 

bảo vệ môi trƣờng) đã ra đời sau Nghị định này đến 7 năm. 

+ Chƣa có những chính sách riêng cho các loại nguyên liệu tái chế đặc 

thù: Nghiên cứu cho thấy, hiện nay hệ thống chính sách đang có sự phân biệt 

giữa hoạt động tái chế và xử lý chất thải (trong đó ƣu tiên hỗ trợ xử lý chất thải 

hơn hoạt động tái chế). Đối với các hoạt động tái chế của các chất thải là nhựa, 

giấy, kim loại... có cơ hội tạo một phần lợi nhuận thì chính sách này có thể chấp 

nhận đƣợc. Tuy nhiên, với thực tế hoạt động sản xuất phân hữu cơ từ chất thải 

thực phẩm, phụ phẩm nông nghiệp... tại Việt Nam chƣa thể tạo lợi nhuận, không 

thể cạnh tranh về giá bán với các loại phân bón khác, nếu không có những hình 

thức hỗ trợ đặc biệt (coi hoạt động này nhƣ hoạt động xử lý CTR- hỗ trợ toàn bộ 

chi phí) thì sẽ khó có khả năng triển khai hoạt động này. 
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CHƢƠNG 4 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIÊU DÙNG 

XANH Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 
 

4.1 Bối cảnh và triển vọng phát triển kinh tế xanh, tiêu dùng xanh ở Việt 

Nam thời kỳ tới năm 2030 

4.1.1 Bối cảnh phát triển kinh tế xanh, tiêu dùng xanh ở Việt Nam thời kỳ tới 

năm 2030 

a) Bối cảnh quốc tế 

Thứ nhất, BĐKH toàn cầu, mà trƣớc hết là sự tăng lên của nhiệt độ trái 

đất, nƣớc biển dâng và các thảm hoạ thiên tai,... là một trong những thách thức 

lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI.  

Thứ hai, an ninh lƣơng thực toàn cầu đang bị đe dọa khi giá lƣơng thực 

tăng cao và dự trữ lƣơng thực ở mức rất thấp khiến nguy cơ khủng hoảng lƣơng 

thực luôn thƣờng trực.  

Thứ ba, nguy cơ mất an ninh năng lƣợng. Trong khi nhu cầu sử dụng năng 

lƣợng xu hƣớng tăng mạnh đặc biệt ở các các nền kinh tế lớn nhƣ Trung Quốc và 

Ấn Độ và các nền kinh tế mới nổi làm cho áp lực đối với nguồn cung năng lƣợng 

ngày càng nặng nề. Sự chênh lệch cung - cầu ngày càng lớn đe dọa sẽ đẩy giá 

dầu tăng cao khiến cho nguy cơ về một cuộc khủng hoảng năng lƣợng tiềm ẩn 

vẫn luôn thƣờng trực. 

Thứ tư, khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và những vấn đề 

an ninh phi truyền thống đã làm bộc lộ những khuyết điểm, rủi ro khó lƣờng của 

các mô hình kinh tế hiện tại. Yêu cầu đặt ra là cần phải chuyển đổi mô hình tăng 

trƣởng và tái cấu trúc kinh tế để tạo lập lại nền tảng cho sự PTBV. 

b) Bối cảnh trong nước 

Tăng trƣởng xanh là phƣơng thức thúc đẩy quá trình thay đổi các mô hình 

tăng trƣởng, tái cơ cấu nền kinh tế, nhằm khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh, tăng 

hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh thông qua nghiên cứu và ứng dụng công 
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nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, nhằm sử dụng hiệu quả 

tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải KNK, ứng phó với BĐKH, góp phần xóa 

đói, giảm nghèo, tạo động lực thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế bền vững. 

Từ đó, Việt Nam xác định có 3 nhiệm vụ chiến lƣợc để thực hiện đƣợc 

mục tiêu phát triển kinh tế xanh nhƣ sau: Một là, giảm cƣờng độ phát thải khí 

nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lƣợng sạch, năng lƣợng tái tạo, Hai là, xanh 

hóa sản xuất, Ba là, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Cụ thể 

trình bày phụ lục 5. 

Việc xác định mục tiêu và nhiệm vụ chiến lƣợc rất cụ thể và có cơ sở giúp 

Việt Nam có định hƣớng đúng đắn và lối đi cụ thể trong tiến trình “phát tiển kinh 

tế xanh”, và mục tiêu “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đất nƣớc. Nhƣ vậy, dựa 

theo cách nhìn nhận từ chiến lƣợc TTX đã đƣợc ban hành ở Việt Nam để đạt 

mục tiêu TTX, nhiều việc cùng một lúc phải thực hiện, từ sử dụng hiệu quả tiết 

kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng, xóa đói giảm nghèo, đầu tƣ cho bảo tồn và 

phát triển, giảm thiểu phát thải khí nhà kính đến sự nỗ lực của toàn xã hội, không 

chỉ các tổ chức chính quyền mà còn cả ngƣời dân và DN cùng phải nhận thức 

đầy đủ và thực hiện theo mục tiêu chiến lƣợc đã đề ra. Phát triển kinh tế xanh ở 

Việt Nam có nhiều vấn đề cần chú ý.  

4.1.2 Triển vọng phát triển kinh tế xanh, tiêu dùng xanh ở Việt Nam thời kỳ 

tới năm 2030 

Trong giai thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, Việt Nam đã 

và đang nỗ lực hoạch định và thực hiện các chính sách phát trển kinh tế theo 

hƣớng bền vững, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trƣờng, tích cực ứng phó 

đối với BĐKH. Trong những nỗ lực đó, việc chuyển đổi sang phát triển kinh tế 

xanh đƣợc xem là hƣớng đi phù hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế lâu dài ở 

Việt Nam và phù hợp với các cam kết quốc tế về chống biến đổi khi hậu mà Việt 

Nam đã tham gia. Trong quá trình này, chúng ta có nhiều cơ hội để thúc đẩy phát 

triển kinh tế xanh theo các mục tiêu chúng ta đã đặt ra.  
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Thứ nhất, về cơ hội 

Một là, Việt Nam có những lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, tài 

nguyên vị thế, dân số, xã hội – những tiền đề tốt cho nền kinh tế xanh. Phát triển 

kinh tế xanh là một cơ hội để Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với xu hƣớng 

phát triển xanh toàn cầu.  

Hai là, kinh tế Việt Nam liên tục tăng trƣởng trong những năm vừa quađã 

tạo ra nội lực bên trong cho một xu thế phát triển mới. Những vấn đề bức xúc về 

ONMT và suy giảm tài nguyên trong thời gian qua đã thức tỉnh các cấp lãnh đạo 

và ngƣời dân ủng hộ hƣớng phát triển mới – nền kinh tế xanh – để tạo đà cho sự 

đồng thuận cao của xã hội: loại bỏ phát triển “kinh tế nâu”. Việt Nam đã rất 

thành công trong việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ và là một trong số ít 

nƣớc có khả năng hoàn thành các Mục tiêu này (đặc biệt là Mục tiêu giảm 

nghèo) đúng thời gian (2015).  

Ba là, Việt Nam có tình hình chính trị- xã hội ổn định, quan hệ quốc tế 

ngày càng mở rộng, môi trƣờng pháp lý, cơ chế, chính sách thuận lợi, theo hƣớng 

đẩy mạnh “tái cơ cấu nền kinh tế gắn với mô hình tăng trƣởng” và coi đó là nhiệm 

vụ hàng đầu trong chiến lƣợc phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015.  

Bốn là, nguồn lực lao động của Việt Nam đang ở giai đoạn “dân số vàng”, 

có truyền thống cần cù lao động, sống giản dị và hài hòa với thiên nhiên theo 

truyền thống văn hóa phƣơng Đông, có khả năng tiếp thu nhanh khoa học – công 

nghệ và kỹ năng quản lý để phát triển nhân lực xanh.  

Năm là, Việt Nam đã đang và sẽ nhận đƣợc sự hỗ trợ tích cực của cộng 

đồng quốc tế (UNDP, Ngân hàng Thế giới, Đan Mạch, Thụy Điển, Đức, Nhật 

Bản, Pháp, Hoa Kỳ,…) trong ứng phó với BĐKH nói riêng và TTX nói chung. 

Tất cả những yếu tố tích cực đó đang hội tụ lại thành bàn đạp cho Việt 

Nam xây dựng nền kinh tế xanh và khẳng định sự lựa chọn “TTX” là phƣơng án 

tối ƣu cho PTBV, xóa đói, giảm nghèo của đất nƣớc. Tuy nhiên, cũng phải thấy 

rằng, trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội vừa qua, vốn tự nhiên của 
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chúng ta còn bị lãng phí nhiều và chƣa đƣợc đánh giá đúng mức.  

Thứ hai, về thách thức 

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội thì tồn tại không ít thách thức cho sự 

phát triển “bền vững” hay phát triển “xanh” này, đó là : 

Một là, về nhận thức, hiểu thế nào là một nền “kinh tế xanh”, “tăng trƣởng 

xanh” hiện nay ở Việt Nam vẫn còn mới bắt đầu, đòi hỏi phải có những nghiên 

cứu và phổ biến rộng rãi kiến thức trong tầng lớp lãnh đạo, các nhà hoạch định 

chính sách, các DN và ngƣời dân. Nếu không nhận thức đầy đủ, tính đồng thuận 

trong xã hội sẽ không đạt đƣợc, do vậy sẽ khó thực hiện chiến lƣợc đã ban hành.  

Hai là, về cách thức tiến hành, so với nền kinh tế truyền thống, “Nền kinh 

tế nâu”, việc chuyển đổi sang mô hình “Nền kinh tế xanh” mà trọng tâm là tăng 

trƣởng, cơ cấu lại nền kinh tế có sự khác biệt nhƣ thế nào và bắt đầu từ đâu trong 

bối cảnh tăng trƣởng và phát triển kinh tế Việt nam hiện nay là vấn đề lớn đặt ra 

cho các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng lộ trình phát triển.  

Ba là, nền kinh tế xanh gắn với sử dụng năng lƣợng tái tạo, xây dựng xã 

hội cac bon thấp, TTX, đầu tƣ khôi phục hệ sinh thái, giải quyết sinh kế gắn với 

phục hồi môi trƣờng,…. Thực tế công nghệ sản xuất ở Việt nam hiện nay so với 

thế giới phần lớn là công nghệ cũ, tiêu hao năng lƣợng lớn, việc thay đổi công 

nghệ mới phù hợp với nền kinh tế xanh để 4 thực hiện TTX là thách thức không 

nhỏ nếu không có trợ giúp về vốn và công nghệ của các nƣớc phát triển có công 

nghệ cao trên thế giới.  

Bốn là, với hơn 70% dân số sống ở nông thôn, sản xuất nông nghiệp là 

chính, nhiều vùng nông thôn và khu vực miền núi, sinh kế ngƣời dân còn gặp 

nhiều khó khăn. Phát triển “kinh tế xanh” phải gắn với xóa đói giảm nghèo và an 

sinh xã hội, đây là thách thức không nhỏ trong lựa chọn chính sách thực hiện kế 

hoạch hành động xanh. 

Năm là, về huy động nguồn vốn cho thực hiện mục tiêu “xây dựng nền 

kinh xanh”, mặc dù Việt nam đã thoát khỏi ngƣỡng của nƣớc nghèo nhƣng tích 
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luỹ quốc gia so với các nƣớc đã phát triển còn thấp, điều này ảnh hƣởng không 

nhỏ tới quá trình triển khai hƣớng tơi “Nền kinh tế xanh” thực hiện “TTX” theo 

nhƣ tính toán đầu tƣ trở lại phục hồi tự nhiên cần 1- 3% GDP.  

Sáu là, nhiều ngành thâm dụng tài nguyên, sử dụng nhiên liệu hóa thạch 

lớn, gây ONMT đang chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, nhƣ ngành khai thác 

khoáng sản, sản xuất năng năng lƣợng, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt nhuộm, 

sản xuất giấy, công nghiệp hóa chất, đóng tàu, sửa chữa tàu thủy…trong khi đó ít 

chú ý đến phát triển các ngành công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, hàm lƣợng 

khoa học cao.  

Bảy là, thiếu vắng các ngành kinh tế hỗ trợ, giải quyết hậu quả về môi 

trƣờng, ngành kinh tế thân thiện với môi trƣờng: nhƣ công nghệ, dịch vụ bảo vệ 

môi trƣờng, công nghiệp tái chế, sản xuất năng lƣợng từ chất thải, năng lƣợng 

sạch, hàng hóa, sản phẩm thân thiện với môi trƣờng, nông nghiệp hữu cơ. Hoặc 

đã có một số lĩnh vực sản xuất thân thiện với môi trƣờng đã đƣợc chú ý phát 

triển nhƣng gặp khó khăn về nguồn vốn, đầu ra của sản phẩm thiếu ổn định, lợi 

thế cạnh tranh, lợi nhuận thấp nên vẫn chƣa hình thành đƣợc những ngành kinh 

tế đủ mạnh để giải quyết có hiệu quả các vấn đề môi trƣờng hiện nay.  

Tám là, thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trƣờng rất lớn: Theo 

ƣớc tính, nếu GDP Việt Nam trong 10 năm tới tăng gấp đôi mà không quan tâm 

đúng mức tới công tác bảo vệ môi trƣờng thì ONMT sẽ tăng lên 3 lần so với hiện 

nay, đến năm 2025 có thể gấp 4 đến 5 lần; GDP cứ tăng 1% thì thiệt hại do 

ONMT sẽ làm mất đi 3% GDP . 

Chín là, con đƣờng tiến tới nền Kinh tế Xanh của Việt Nam đang phải đối 

diện với nhiều thách thức, cụ thể mức thu nhập trung bình đầu ngƣời/năm chỉ 

bằng 1/10 mức thu nhập trung bình trên thế giới. Hiệu quả sử dụng tài nguyên 

thấp, thiệt hại kinh tế do ô nhiễm suy thoái ở mức -11,54%, trong khi con số này 

ở Nhật là -0,82%, Hàn Quốc là -1,79%.. 

Nhƣ vậy, thách thức của phát triển kinh tế xanh, kinh tế bền vững là rất lớn. 
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vấn đề đặt ra của quá trình phát triển này cần phải đƣợc giải quyết cụ thể và từng 

bƣớc, phải phụ thuộc vào hoàn cảnh đất nƣớc và năng lực của quốc gia Việt Nam. 

4.2. Quan điểm và những phƣơng hƣớng hoàn thiện chính sách tiêu dùng 

xanh ở Việt Nam thời kỳ tới năm 2030 

4.2.1 Quan điểm hoàn thiện chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam đến năm 2030 

Thứ nhất, hoàn thiện chính sách TDX là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn 

dân, các cấp chính quyền, các Bộ, ngành, địa phƣơng, các DN và tổ chức xã hội. 

Đây phải là một nội dung quan trọng của PTBV, đảm bảo phát triển kinh tế 

nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lƣợc phát 

triển kinh tế xã hội giai đoạn từ nay đến 2030 và Chiến lƣợc quốc gia về BĐKH, 

Chiến lƣợc quốc gia về TTX.  

Thứ hai, hoàn thiện chính sách TDX phải do con ngƣời và vì con ngƣời, 

góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần của ngƣời dân.  

Thứ ba, hoàn thiện chính sách TDX phải dựa trên tăng cƣờng đầu tƣ vào 

bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tự nhiên, giảm phát thải 

KNK, cải thiện nâng cao chất lƣợng môi trƣờng, qua đó kích thích tăng trƣởng 

kinh tế bền vững. 

Thứ tư, hoàn thiện chính sách TDX phải dựa trên cơ sở khoa học và công 

nghệ hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

Thứ năm, chính sách TDX hƣớng đến ba mục tiêu cơ bản là: 1) thúc đẩy 

mua sắm xanh, 2) Thúc đẩy sử dụng xanh và 3) thúc đẩy hành vi tuyên truyền 

cho TDX. 

4.2.2 Phương hướng hoàn thiện chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam đến 

năm 2030 

Để hiện thực hóa ba mục tiêu chiến lƣợc này trong thực tế chính sách TDX 

cần hƣớng đến việc xóa bỏ các rào cản đối với việc thực hiện chính sách TDX 
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trong thực tế do đó thời gian tới chính sách TDX cần hƣớng tới tập trung giải 

quyết các vấn đề sau: 

Thứ nhất, hoàn thiện khung thể chế, chính sách cho TDX. Khung thể chế, 

chính sách cần tập trung hỗ trợ và khuyến khích các công ty, DN đổi mới sáng 

tạonhằm tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trƣờng cũng nhƣ thay 

đổi công nghệ sản xuất hƣớng tới sản xuất sạch hơn.Do đó cần ƣu tiên phát triển 

các ngành có công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trƣờng; Sử dụng tiết kiệm 

năng lƣợng và tài nguyên, Không gây ONMT, Phục hồi tài nguyên và hệ sinh 

thái. Khung pháp lý cho TDX cần hƣớng đến xoá bỏ những rào cản đối với các 

khoản đầu tƣ xanh, thúc đẩy khoản đầu tƣ tài chính cho TDX; hoàn thiện bộ 

công cụ xanh nhƣ: hệ thống thuế, phí, công cụ tài chính khác để hƣớng tới sản 

xuất và TDX. Cần thúc đẩy “xanh hoá” công nghệ bằng việc khuyến khích đầu 

tƣ vào lĩnh vực khoa học công nghệ mới, khoa học sự sống, năng lƣợng mới, 

năng lƣợng tái tạo.., ƣu đãi khu vực tƣ nhân đầu tƣ vào lĩnh vực kinh tế xanh, 

khuyến khích tiết kiệm và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên quý 

hiếm, bảo vệ môi trƣờng, thay đổi khung pháp lý nhằm thực hiện hiệu quả chính 

sách mua sắm công xanh. 

Thứ hai, tạo điều kiện thúc đẩy hành vi mua sắm xanh thông qua các biện 

pháp phát triển thị trƣờng hàng hóa, dịch vụ xanh. Do đó cần tập trung thực thi 

hiệu quả các chính sách dán nhãn sinh thái, nhãn năng lƣợng cho các sản phẩm. 

Hỗ trợ DN phát triển sản phẩm, dịch vụ xanh cũng nhƣ phát triển kênh phân phối 

sản phẩm xanh đến tay NTD. Hỗ trợ xây dựng thƣơng hiệu, mở rộng thị phần 

cho các hàng hóa và dịch vụ xanh. 

Thứ ba, đẩy mạnh hành vi sử dụng xanh thông qua việc thực thi hiệu quả 

các chính sách sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lƣợng, Hỗ trợ khuyến khích các 

DN hƣớng đến sản xuất sạch hơn thông qua thay đổi công nghệ, khuyến khích 

ngƣời dân hình thành thoái quen sử dụng tiết kiệm, hiệu quả thông qua tái chế, 

xử lý rác thải 
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Thứ tư, hoạt động tuyên truyền cần hƣớng đến thay đổi nhận thức, thái độ, 

hành vi của các cơ quan quản lý nhà nƣớc, DN và NTD trong các hộ gia đình đối 

với TDX. Trong đó cần thay đổi nhận thức thái độ của các cán bộ trong các cơ 

quan quản lý nhà nƣớc để họ thấy đƣợc cơ hội phát triển đối với DN và lợi ích 

của của việc áp dụng các chính sách TDX với sự phát triển kin tế, xã hội. Đối 

vơi DN, cần tuyên truyền để DN hiểu rõ các chính sách, giúp họ nắm đƣợc các 

quy trình thủ tục để họ đạt đƣợc các tiêu chuẩn trong sản xuất và cung ứng sản 

phẩm dịch vụ xanh hay các tiêu chuẩn trong sản xuất sạch hơn. Với NTD là cá 

nhân cần giúp họ thay đổi nhận thức và thói quen tiêu dùng truyền thống thông 

qua việc cung cấp cho họ thông tin về sản phẩm và dịch vụ xanh cũng nhƣ giúp 

họ nhận biết các sản phẩm này và công dụng, lợi ích của nó đối với cuộc sống. 

4.3 Một số giải pháp hoàn thiện chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam đến 

năm 2030 

4.3.1 Rà soát lại toàn bộ chính sách liên quan đến tiêu dùng xanh 

 Chính phủ và các bộ ngành liên quan nên rà soát lại toàn bộ CSTDX và 

TTX cũng nhƣ các chính sách liên quan đến PTBV và BĐKH có quy định về 

TDX ở Việt Nam. Đây là việc làm cần đƣợc thực hiện đầu tiên để giảm sự chống 

lấn và trùng lặp giữa các chính sách về mục tiêu, chiến lƣợc và quá trình thực 

thi. Các chính sách đƣa ra cần có lộ trình thực hiện cụ thể từ TW đến địa phƣơng 

về mặt mục tiêu, nội dung thực hiện và thời gian thực hiện.  

 Việc rà soát chính sách nên đƣợc thực hiện bởi CP và các bộ ngành, tiếp 

đó là các tỉnh chủ quản đơn vị. Việc làm này cần nêu rõ trách nhiệm ai là ngƣời 

thực hiện và đơn vị phối hợp. Cần chỉ rõ mục tiêu, nội dung, chiến lƣợc, đơn vị 

thực hiện, kết quả cần đạt đƣợc trong từng chính sách liên quan đến TDX để 

giảm sự chồng lấn và trùng lặp sẽ gây ra khó hiểu cho ngƣời thực hiện và lãng 

phí nguồn lực.  

 Việc rà soát chính sách nên theo cả chiều dọc và chiều ngang, chiều dọc 

các Bộ ngàng chịu trách nhiệm và chiều ngang là chính quyền địa phƣơng chịu 
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trách nhiệm. Sau khi rà soát cần có cơ chế phối hợp giữa ngành và địa phƣơng 

để có giải pháp chung cho các chính sách liên quan đến CSTDX.  

4.3.2 Hoàn thiện khung thể chế, chính sách cho tiêu dùng xanh 

4.3.2.1 Hoàn thiện khung thể chế pháp lý cho mua sắm công xanh 

Mua sắm xanh của khu vực công là một yếu tố rất quan trọng thúc đẩy 

TDX. Chi tiêu công hiện đang chiếm khoảng 70% tổng chi ngân sách Nhà nƣớc, 

do đó khi chính phủ quyết định mua sắm những mặt hàng có tiêu chuẩn về môi 

trƣờng, các bên cung ứng sẽ phải tự thay đổi để đáp ứng đƣợc những yêu cầu này. 

Bảng 4.2: Các văn bản quy đinh mua sắm xanh của khu vực công 

TT 
Loại 

CS 
Số hiệu Năm Nội dung 

1 QĐ 
170/2006

/QĐ-TTg 
2006 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang 

thiết bị và phƣơng tiện làm việc của cơ quan 

và cán bộ, công chức, viên chức nhà nƣớc. 

2 QĐ 
179/2007

/QĐ-TTg 
2007 

Ban hành quy chế tổ chức mua sắm tài sản 

hàng hóa từ ngân sách nhà nƣớc theo phƣơng 

thức tập trung. 

3 QĐ 
68/2011/

QĐ-TTg 
2011 

Ban hành Danh mục phƣơng tiện, thiết bị tiết 

kiệm năng lƣợng đƣợc trang bị, mua sắm đối 

với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc. 

4 QĐ 
68/2011/

QĐ-TTg 
2011 

Ban hành Danh mục phƣơng tiện, thiết bị tiết 

kiệm năng lƣợng đƣợc trang bị, mua sắm đối 

với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc. 

(Nguồn: tác giả tổng hợp) 

- Hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn về mua sắm xanh cũng nhƣ các biện 

pháp đo lƣờng cần thiết để có thể xác định rõ về lƣợng thế nào là “mua sắm 

xanh”. Để làm việc này cần nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về danh sách mua 

sắm xanh ví dụ nhƣ danh sách có thể bao gồm hai phần: danh sách các sản phẩm 

có dán nhãn môi trƣờng, giảm phát thải khí nhà kính, danh sách các sản phẩm 



128 

 

tiết kiệm nhiên liệu và tài nguyên thiên nhiên, cần tham khảo kinh nghiệm quốc 

tế về các nhóm sản phẩm cụ thể đang đƣợc áp dụng các tiêu chuẩn xanh hoá 

nhƣ: các sản phẩm và dịch vụ sạch, xây dựng, điện, các dịch vụ phục vụ và sản 

phẩm lƣơng thực, thiết bị công nghệ thông tin văn phòng, giấy và giấy đồ họa, 

dệt may, vận tải và đồ nội thất, sản phẩm cách nhiệt, thiết bị phủ sàn, các pano 

tƣờng, hệ thống đèn đƣờng và đèn giao thông, điện thoại di động, hệ thống đèn 

trong nhà, cơ sở hạ tầng xử lý nƣớc thải và hệ thống nƣớc sinh hoạt. 

- Quốc hội cần rà soát để đồng bộ hoá các quy định về mua sắm xanh của 

Chính phủ với các quy định xanh hoá khác trong việc thực hiện chiến lƣợc TTX 

và chuyển đổi mô hình tăng trƣởng. Ví dụ, các qui định về mua sắm xanh không 

chồng chéo hay không mâu thuẫn với các quy định về tạo việc làm xanh, về tín 

dụng xanh, về đầu tƣ xanh, về công nghệ sạch, về năng lƣợng xanh... 

4.3.2.2 Nghiên cứu, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về mua 

sắm xanh 

Luật thúc đẩy mua sắm xanh đã đƣợc xây dựng và triển khai hiệu quả tại 

một số nƣớc phát triển nhƣ Hàn Quốc và Nhật Bản. Hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và PTBV ở Việt Nam tuy đã đƣợc xây dựng khá 

đầy đủ nhƣng đối với hoạt động mua sắm xanh thì hiện vẫn chƣa có một quy 

định riêng biệt, cụ thể nào để điều chỉnh. 

Kinh nghiệm Hàn Quốc cho thấy các chƣơng trình dán nhãn môi trƣờng 

chỉ thực sự phát huy tác dụng khi Luật khuyến khích mua sắm sản phẩm xanh 

đƣợc ban hành. Do tính bắt buộc của hệ thống mua sắm xanh mà Chƣơng trình 

thúc đẩy mua sắm xanh đã thành công và đạt đƣợc nhiều thành tựu lớn, trong 

vòng 5 năm số lƣợng sản phẩm xanh đƣợc chứng nhận đã tăng 5 lần, quy mô sản 

xuất sản phẩm xanh đã tăng 15 lần. Các sản phẩm xanh đã có sự cạnh tranh về 

giá và chất lƣợng trên thị trƣờng. 

Chƣơng trình nhãn sinh thái, nhãn năng lƣợng ở Việt Nam đã có những cơ 

sở pháp lý cần thiết, bƣớc đầu triển khai đã đạt đƣợc một số kết quả. Tuy nhiên 
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để hoạt động này đi vào thực chất và đạt đƣợc kết quả cao, nhất thiết phải đƣợc quy 

định cụ thể ở các văn bản quy phạm pháp luật nhƣ Nghị định, thông tƣ hoặc cao 

hơn có thể là luật để điều chỉnh tất cả các hoạt động liên quan đến mua sắm xanh. 

Do đó việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật về Mua sắm xanh là cần thiết, tạo động lực để hƣớng tới nền kinh tế xanh, 

thực hiện mục tiêu PTBV đất nƣớc. 

4.3.2.3 Nghiên cứu, xây dựng và ban hành Luật Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả 

tài nguyên thiên nhiên 

Việc xây dựng nền kinh tế xanh, các bon thấp là xu thế chung hiện nay của 

nhiều nƣớc trên thế giới và có thể đạt đƣợc thông qua sự phát triển cân bằng giữa 

sản xuất và TDX. Để hƣớng tới một xã hội các bon thấp, tất cả các quy trình 

trong chuỗi giá trị sản phẩm phải thân thiện với môi trƣờng, từ nguyên liệu xanh-

công nghệ xanh-sản xuất xanh-vận chuyển xanh-phân phối xanh... và căn cứ vào 

thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và thực trạng các quy định 

pháp luật hiện hành có liên quan, đề xuất ý tƣởng xây dựng Luật Tiết kiệm và Sử 

dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Hy vọng rằng Luật Tiết kiệm và Sử dụng 

hiệu quả tài nguyên thiên nhiên sẽ sớm đƣợc đƣa vào Chƣơng trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội để sớm đƣợc xây dựng và ban hành. 

Luật này ra đời sẽ góp phần củng cố, bổ sung hệ thống pháp luật về sản xuất 

xanh, mua sắm xanh. 

Tiếp tục xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn hiệu suất năng lƣợng. Tiếp tục 

hoàn thiện khung pháp lý về sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả trong sản 

xuất công nghiệp, trong quản lý các công trình xây dựng, trong sinh hoạt đời 

sống và đối với các trang thiết bị sử dụng năng lƣợng. 

4.3.2.4 Lồng ghép các nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững vào trong các 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển quốc gia, ngành và địa phương 

Trên phạm vi rộng, việc PTBV phụ thuộc vào việc lồng ghép thành công 

các quy định bảo vệ môi trƣờng với quy hoạch kinh tế và ra quyết định, một quy 
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trình đƣợc gọi là lồng ghép môi trƣờng. Để thúc đẩy TDX việc lồng ghép các nội 

dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững vào trong các chiến lƣợc, quy hoạch, kế 

hoạch phát triển quốc gia, ngành và địa phƣơng, các chƣơng trình PTBV, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội… là rất quan trọng. Do đó trong những năm tới 

một trong những nội dung trọng tâm của việc hoàn thiện khung thể chế chính 

sách cho TDX là phải thực hiện thành công việc lồng ghép các yếu tố của TDX 

vào các chính sách phát triển của quốc gia, khu vực và địa phƣơng. 

4.3.2.5 Xây dựng và hoàn thiện khung chính sách thúc đẩy các hoạt động tuần 

hoàn, tái chế, tái sử dụng chất thải 

Theo Chiến lƣợc quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2050, thì đến năm 2025, 100% các đô thị có công trình 

tái chế chất thải rắn thực hiện phân loại tại hộ gia đình, 100% tổng lƣợng chất 

thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh đƣợc thu gom và xử lý bảo đảm môi trƣờng, 

trong đó 90% đƣợc tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lƣợng hoặc sản xuất phân 

hữu cơ, 90% tổng lƣợng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị đƣợc thu 

gom xử lý, trong đó 60% đƣợc thu hồi để tái sử dụng hoặc tái chế, 90% lƣợng 

chất thải rắn phát sinh tại các điểm dân cƣ nông thôn và 100% tại các làng nghề 

đƣợc thu gom và xử lý bảo đảm môi trƣờng.  

Để đạt đƣợc mục tiêu nêu trên, Chính phủ cần sớm hoàn thiện khung thể 

chế pháp lý thúc đẩy các hoạt động tuần hoàn, tái chế, tái sử dụng. Hiện nƣớc ta 

còn thiếu hụt các khung chính sách hỗ trợ phù hợp và hiệu quả cho tái chế chất 

thải. Các DN tái chế ở Việt Nam chƣa thực sự đƣợc hỗ trợ bởi một khung pháp 

lý phù hợp, đặc biệt là trong các vấn đề giám sát sản xuất, giám sát hiệu quả hoạt 

động và chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ cung cấp, cũng nhƣ hỗ trợ DN trên mọi 

phƣơng diện hoạt động. Ngƣợc lại, các DN này vẫn còn gặp nhiều khó khăn với 

các cơ quan quản lý do sự nhạy cảm của ngành nghề [142]. Do đó cần tập trung 

thực hiện các nhiệm vụ nhƣ: 

- Nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách ƣu đãi, hỗ trợ, khuyến khích 
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thu gom, vận chuyển và đầu tƣ cơ sở xử lý chất thải phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế-xã hội địa phƣơng 

- Xây dựng cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tƣ nhân tham gia 

đầu tƣ xây dựng và trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành dự án xử lý chất thải 

sau khi xây dựng xong đảm bảo tính hiệu quả, ổn định và bền vững của dự án xử 

lý chất thải 

- Có chính sách ƣu đãi, khuyến khích các DN hành nghề quản lý chất thải 

nguy hại đầu tƣ các thiết bị, công nghệ xử lý chất thải nguy hại theo hƣớng thân 

thiện môi trƣờng nhằm phát triển công nghệ xử lý chất thải nguy hại tại Việt 

Nam cả về chất lƣợng và số lƣợng;  

- Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở xử lý không có giấy phép 

và cơ sở hoạt động trong các làng nghề chuyển đổi mô hình sản xuất (áp dụng 

công nghệ sạch, thân thiện với môi trƣờng…) hoặc lắp đặt các thiết bị/hệ thống 

xử lý để đáp ứng các quy định về BVMT. 

4.3.2.6 Xây dựng và hoàn thiện chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản 

xuất, kinh doanh và phân phối các sản phẩm và dịch vụ thân thiện môi trường 

Khâu quan trọng để thúc đẩy tiêu dùng xanh là phải phát triển các sản 

phẩm, dịch vụ xanh cũng nhƣ mở rộng kênh phân phối các sản phẩm và dịch vụ 

này đến tay NTD. Do đó những năm tới chính phủ cần xây dựng các cơ chế 

khuyến khích, ƣu đãi việc sản xuất, phân phối các sản phẩm thân thiện môi 

trƣờng nhƣ: 

- Tiếp tục thực hiện những ƣu đãi, hỗ trợ về đất đai, vốn, miễn, giảm thuế, 

phí về bảo vệ môi trƣờngđối với các công ty DN sản xuất, phân phối sản phẩm, 

dịch vụ thân thiện với môi trƣờng. 

- Tạo lập thị trƣờng bền vững cho sản phẩm thân thiện với môi trƣờng 

thông qua các cơ chế ƣu đãi cho tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu 

và tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trƣờng.  

- Hỗ trợ xúc tiến thƣơng mại, tiếp cận thị trƣờng đối với các sản phẩm đƣợc 
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dán nhãn xanh Việt Nam, nhãn tiết kiệm năng lƣợng và các nhãn sinh thái khác.  

- Hƣớng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật đối với DN trong việc xây dựng áp dụng và 

chứng nhận các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn của nhà nhập khẩu về 

môi trƣờng và PTBV, xây dựng mô hình DN xuất khẩu bền vững. 

- Nhà nƣớc cũng cần phát huy vai trò hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị 

của DN thông qua các hệ thống đào tạo và hỗ trợ đào tạo để đảm bảo nguồn 

nhân lực cho các DN thực hiện chuỗi cung ứng xanh và cung cấp hàng hoá dịch 

vụ cho mua sắm xanh. Đƣa các nội dung của TDX và yêu cầu của các chuẩn 

mực về xanh đối với các DN trong các nội dung đào tạo để có nội dung thiết 

thực phục vụ mục tiêu này. 

- Cần thiết kế các chính sách ƣu đãi và khuyến khích tài chính và phát 

triển thị trƣờng khoa học công nghệ để khuyến khích các DN đầu tƣ vào khoa 

học và công nghệ và tăng cƣờng ứng dụng khoa học và công nghệ trong thực 

tiễn. Các chính sách nhƣ ƣu đãi về thuế, phí, trao quyền ƣu tiên trong đấu thầu, 

trong tiếp cận vốn, đất đai... có thể đƣợc áp dụng nhƣ những công cụ khuyến 

khích DN và hộ gia đình trong việc thực hiện xanh hoá các hoạt động sản xuất 

và kinh doanh trong các chuỗi sản phẩm. 

4.3.2.7 Hoàn thiện khung chính sách tài chính nhằm phát triển thị trường vốn 

xanh và các sản phẩm tài chính xanh 

Để thúc đẩy TDX đòi hỏi nguồn lực không nhỏ để đầu tƣ cải tiến công 

nghệ, thực hiện các dự án đầu tƣ xanh trong khi nguồn lực trong nƣớc, đặc biệt 

là nguồn NSNN còn rất hạn chế và phải dành để thực hiện nhiều mục tiêu quan 

trọng khác. Các DN gặp nhiều khó khăn trong việc huy động các nguồn tài chính 

cho việc thay đổi công nghệ hƣớng tới sản xuất xanh. Việc phát sinh các chi phí 

cho TTX cũng đã khiến cho không ít DN giảm động lực đổi mới công nghệ, tăng 

cƣờng hiệu quả sản xuất, giảm tác động môi trƣờng trong khi đó việc thu hút, 

huy động nguồn tài chính cho lĩnh vực này không hề đơn giản. Vì vậy, những 

năm tới Bộ Tài chính cần nhanh chóng thực hiện rà soát, hoàn thiện khung chính 
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sách tài chính nhằm phát triển thị trƣờng vốn xanh và các sản phẩm tài chính 

xanh. Theo đó, các hoạt động trên thị trƣờng vốn sẽ đƣợc thiết lập một khung tài 

chính xanh nhƣ: Ban hành các quy định, điều kiện khi niêm yết cổ phiếu (niêm 

yết xanh), báo cáo (trong báo cáo bền vững) và trong giám sát (theo các tiêu chí 

tài chính xanh). Xây dựng các bộ chỉ số xanh để theo dõi, đánh giá và giao dịch 

trên thị trƣờng vốn; Ban hành quy chế hoặc hƣớng dẫn về quản trị rủi ro môi 

trƣờng xã hội cho các tổ chức thị trƣờng, cho các thành viên thị trƣờng là các 

định chế tài chính và các DN niêm yết. 

4.3.2.8. Chính sách khuyến khích tiêu dùng xanh 

Nhà nƣớc cần xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tiêu dùng xanh sẽ 

tạo ra động lực khuyến khích và nguồn cung cho nhu cầu “tiêu dùng xanh trên 

thị trƣờng.” Đồng thời cần đƣa ra các chính sách khuyến khích các nhà sản xuất 

các sản phẩm, dịch vụ xanh. Phát triển những ngành nghề, lĩnh vực có áp dụng 

công nghệ sạch, sản xuất sạch hơn, hƣớng đến các sản phẩm cho tiêu dùng xanh. 

Đẩy mạnh xanh hóa sản xuất, ƣu tiên các chính sách và kế hoạch hành động phát 

triển năng lƣợng tái tạo, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, phát triển 

công nghệ xanh, cơ chế phát triển sạch (CDM). 

Bên cạnh đó, cần phát triển và nhân rộng các mô hình doanh nghiệp xanh, 

hỗ trợ về giá đối với các sản phẩm, dịch vụ xanh và tăng cƣờng tiếp thị quảng 

cáo trong tiêu thụ các sản phẩm xanh. Tổ chức chƣơng trình đào tạo về sản xuất 

xanh cho lực lƣợng lao động trực tiếp tham gia vào các mô hình doanh nghiệp 

xanh. Tăng cƣờng thực hiện các chƣơng trình kích cầu tiêu dùng xanh đối với 

các sản phẩm, nhằm đƣa các sản phẩm xanh vào tiêu dùng và nâng cao thói quen 

tiêu dùng thân thiện môi trƣờng của con ngƣời. 

Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của các sản phẩm xanh, chất lƣợng và 

giá cả cạnh tranh trên thị trƣờng của các sản phẩm xanh cũng nhƣ lợi ích thiết 

thực trong BVMT đến cộng đồng, ngƣời tiêu dùng, ngƣời sản xuất để thu hút lực 

lƣợng tiêu thụ sản phẩm xanh và nâng cao nhận thức về tiêu dùng xanh. Đồng 
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thời, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà sản xuất xanh, sản phẩm xanh và ngƣời 

“tiêu dùng xanh”. 

Chính quyền địa phƣơng cần tăng cƣờng công tác tuyên truyền, vận động 

nhằm nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của hành vi tiêu dùng xanh 

đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng. 

Ngoài ra, ngƣời dân cần ý thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của tiêu dùng 

xanh đối với môi trƣờng, sức khỏe của cá nhân, cộng đồng vì sự phát triển bền 

vững cho muôn đời sau. Tích cực vận động ngƣời thân, gia đình thực hiện hành 

vi tiêu dùng xanh, coi đây là trách nhiệm và vinh dự lớn lao của mỗi con ngƣời 

trong xã hội. 

4.3.2.9. Chính sách quản lý nhập khẩu phế liệu 

- Mục tiêu của chính sách: nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát, ngăn 

chặn, hạn chế hoạt động nhập khẩu phế liệu thời gian tới nhằm đảm bảo các mục 

tiêu về kinh tế, môi trƣờng cũng nhƣ việc tuân thủ các cam kết quốc tế có liên quan. 

- Khung pháp lý về quản lý nhập khẩu phế liệu: Luật Bảo vệ môi trƣờng, 

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu, Quyết định 73/QĐ-

TTg của Thủ tƣớng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu đƣợc phép NK từ 

nƣớc ngoài làm nguyên liệu sản xuất; Thông tƣ 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng về bảo vệ môi trƣờng trong NK phế liệu làm nguyên liệu 

sản xuất, Thông tƣ 43/2010/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về môi trƣờng. 

Bên cạnh đó, hệ thống văn bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

hải quan, lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc quy định tại Nghị định 

45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 127/2013/NĐ-CP về xử phạt vi 

phạm hành chính và cƣỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải 

quan và Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng. 
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Cụ thể, hiện nay để nhập khẩu phế liệu, DN phải thực hiện các thủ tục để 

đƣợc cấp phép đủ điều kiện về bảo vệ môi trƣờng trong nhập khẩu phế liệu và 

các giấy tờ liên quan. Trong đó, phế liệu chỉ đƣợc phép NK cho tổ chức, cá nhân 

sử dụng làm nguyên liệu sản xuất, không đƣợc NK để kinh doanh thƣơng mại. 

Thông tƣ 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy 

định DN phải lập hồ sơ xin cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi 

trƣờng trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất”. 

Thông tƣ 43/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy 

định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng đối với 3 loại phế liệu gồm: 

Phế liệu sắt, thép nhập khẩu; phế liệu nhựa nhập khẩu; phế liệu giấy nhập khẩu. 

- Nội dung và công cụ hạn chế nhập khẩu phế liệu: 

+ Công cụ mệnh lệnh hành chính: Các quy định về nhập khẩu phế liệu có 

tác động trực tiếp đối với hành vi của các chủ thể liên quan đến hoạt động nhập 

khẩu phế liệu sắt thép nhƣ: hải quan, thuế, cơ quan môi trƣờng… và các doanh 

nghiệp nhập khẩu. Vì vậy, để hoạt động nhập khẩu phế liệu diễn ra theo đúng 

định hƣớng phát triển chung của đất nƣớc, chúng ta phải không ngừng hoàn 

thiện các biện pháp có liên quan, đặc biệt là các công cụ mệnh lệnh hành chính. 

Mở rộng đối tƣợng tham gia vào hoạt động nhập khẩu; có chế tài đủ mạnh đối 

với các trƣờng hợp vi phạm quy định nhập khẩu phế liệu theo nguyên tắc đối 

tƣợng vi phạm, gây ra sự cố ô nhiễm môi trƣờng phải chịu kinh phí để khắc phục 

và bồi thƣờng thiệt hại;  

+ Công cụ kỹ thuật: Xây dựng bộ tiêu chuẩn hoàn chỉnh đối với từng loại 

phế liệu đƣợc phép nhập khẩu. Hiện nay, tiêu chuẩn đƣợc xây dựng chung cho 

tất cả các loại phế liệu, tuy nhiên, mỗi loại phế liệu khác nhau lại có những đặc 

thù khác nhau. Chính vì vậy, cần xây dựng bộ tiêu chuẩn cho từng loại phế liệu 

một. Trong bộ tiêu chuẩn đó chứa các quy định cụ thể về: chủng loại phế liệu 

đƣợc phép nhập khẩu, tỷ lệ tạp chất không nguy hại, nguồn gốc phế liệu. 

+ Công cụ kinh tế: Nghiên cứu áp dụng thuế/phí môi trƣờng đối với phế 



136 

 

liệu nhập khẩu. Mức thuế/phí này sẽ thay đổi theo từng loại phế liệu khác nhau. 

Nghiên cứu áp dụng công cụ đặt cọc hoàn trả trong hoạt động nhập khẩu sắt thép 

phế liệu. Khi áp dụng công cụ này, doanh nghiệp nhập khẩu cần đóng một khoản 

tiền đặt cọc nhất định (tỷ lệ tƣơng ứng với giá trị nhập khẩu) cho cơ quan quản lý. 

+ Công cụ giáo dục tuyên truyền: Tuyên truyền và phổ biến về các qui 

định, chủ trƣơng, chính sách liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên 

liệu sản xuất. Giới thiệu cho doanh nghiệp về những công nghệ tiên tiến, công 

nghệ xử lý chất thải phù hợp nhằm nâng cao khả năng xử lý các vấn đề môi 

trƣờng trong khâu sử dụng phế liệu. Tạo dƣ luận xã hội, lên án mạnh mẽ đối với 

các hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng của các cá nhân và tổ chức trong kinh doanh 

phế liệu nhập khẩu. 

4.3.3 Nâng cao hiệu quả quá trình thực thi chính sách tiêu dùng xanh 

Việc có đƣợc cơ chế, chính sách phù hợp là việc làm quan trọng, tuy nhiên, 

để chính sách đƣợc triển khai có hiệu quả trong thực tế thì khâu thực thi lại giữ 

vai trò trọng yếu. Thông thƣờng, việc thực thi chính sách mới thƣờng gặp nhiều 

thách thức. Do đó để thực thi hiệu quả chính sách tiêu dùng xanh, những năm tới 

Nhà nƣớc cần tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhƣ sau: 

4.3.3.1 Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm huy động nguồn tài chính 

đầu tư cho tiêu dùng xanh 

Một trong những khó khăn thách thức đối với việc thực hiện chính sách 

TDX đó là thiếu nguồn lực tài chính. Nhu cầu tài chính cho quá trình chuyển đổi 

này là rất lớn, do đó cần có chính sách tài chính công thông minh và cơ chế tài 

chính sáng tạo. Việc huy động các nguồn tài chính cho TDX không thể chỉ trông 

chờ vào ngân sách Nhà nƣớc, cần phải thiết lập các định hƣớng cơ chế, chính 

sách thu hút nguồn vốn bên ngoài, trong đó có vốn từ tƣ nhân thông qua hình 

thức hợp tác công tƣ PPP Hay cần tận dụng các nguồn đầu tƣ, hỗ trợ từ các tổ 

chức quốc tế, do đó cần: 
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1) Tăng cƣờng tài trợ, đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc cho các dự án, chƣơng 

trình thực hiện mục tiêu TDX. Theo đó nhà nƣớc cần ƣu tiên bố trí kinh phí cho 

các hoạt động có liên quan đến bảo vệ môi trƣờng, thúc đẩy TTX, ƣu tiên bố trí 

vốn cho các dự án đầu tƣ công đáp ứng tiêu chuẩn kinh tế xanh theo cơ cấu 

ngành nghề, tiêu chuẩn sử dụng năng lƣợng, nguyên vật liệu, thiết kế thích hợp 

điều kiện sinh thái, tính đến tác động của BĐKH. Ƣu tiên chi ngân sách cho các 

chƣơng trình mục tiêu quốc gia liên quan đến bảo vệ môi trƣờng theo hƣớng tập 

trung nguồn lực cho các hoạt động ứng phó với BĐKH, tiết kiệm và sử dụng 

năng lƣợng hiệu quả, Rà soát các chính sách xã hội liên quan đến việc thực hiện 

chiến lƣợc TTX, Rà soát các cam kết hội nhập quốc tế và nghiên cứu xu hƣớng 

hợp tác quốc tế về tài chính xanh. Chính phủ có thể đầu tƣ trực tiếp vào cơ sở hạ 

tầng hoặc các hoạt động bảo vệ môi trƣờng, hoặc giúp các bên khác huy động 

nguồn lực cho việc đó. 

2) Cần phân cấp rõ nguồn vốn tài chính trung ƣơng và địa phƣơng đầu tƣ 

cho TTX, phát huy nội lực và thế mạnh tài chính của địa phƣơng để đầu tƣ hiệu 

quả cho TTX. Theo các chuyên gia, cần có sự cân đối lại tỷ lệ đóng góp giữa 

trung ƣơng và địa phƣơng vào TTX, đồng thời có cơ chế khuyến khích và hình 

thức khen thƣởng rõ ràng đối với những địa phƣơng thực hiện tốt đầu tƣ tài 

chính cho TTX.  

3) Huy động các nguồn vốn đầu tƣ cho TDX thông qua thị trƣờng vốn cho 

các DN, dự án và sản phẩm xanh thông qua niêm yết, phát hành cổ phiếu xanh, 

Phát hành trái phiếu, chứng chỉ đầu tƣ... cho các dự án, chƣơng trình và lĩnh vực 

xanhtrƣớc tình trạng hạn hẹp của nguồn NSNN. Cần đa dạng hóa việc thu hút 

các nguồn lực tài chính cho TTX. Theo đó, đẩy mạnh thu hút sự tham gia của 

khu vực tƣ nhân, nguồn đầu tƣ nhà nƣớc và ODA, tạo chất xúc tác để thu hút, 

hình thành môi trƣờng thuận lợi cho khu vực tƣ nhân tham gia đầu tƣ vào lĩnh 

TDX. Tăng cƣờng đầu tƣ theo mô hình hợp tác công - tƣ (PPP).  
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4) Cần tăng cƣờng năng lực dịch vụ tài chính, ngân hàng và thị trƣờng 

tiền tệ để huy động các nguồn lực tài chính cho TDX. Về phía Bộ Tài chính, cần 

nghiên cứu phát hành trái phiếu Chính phủ xanh, các tổ chức phát hành trái 

phiếu cần ƣu tiên tài trợ vốn cho các dự án xanh. Về phía Ngân hàng Nhà nƣớc, 

cần chấp nhận việc sử dụng trái phiếu xanh trong hoạt động thị trƣờng mở với tỷ 

lệ chiết khấu cao hơn các trái phiếu cùng loại và cho phép các tổ chức tín dụng 

sử dụng trái phiếu xanh làm dự trữ bắt buộc. Các địa phƣơng cũng nên đẩy mạnh 

phát hành trái phiếu xanh và khuyến khích, hỗ trợ các DN trên địa bàn phát hành 

trái phiếu DN xanh. Tiếp tục hỗ trợ tín dụng ƣu đãi cho các chƣơng trình, dự án, 

các DN đầu tƣ vào đổi mới công nghệ theo hƣớng công nghệ xanh, việc làm 

xanh để tạo ra thế mạnh trong cạnh tranh của DN trên thị trƣởng. 

5) Tiếp tục thực hiện chính sách ƣu đãi, nhất là ƣu đãi về thuế, phí, cho 

vay tài chính nhằm khuyến khích DN đầu tƣ vào đổi mới công nghệ theo hƣớng 

công nghệ xanh, việc làm xanh để tạo ra thế mạnh trong cạnh tranh của DN trên 

thị trƣởng. Tiếp tục nghiên cứu và triển khai chính sách khuyến khích hỗ trợ các 

ngành sản xuất kinh - doanh sử dụng công nghệ và năng lƣợng sạch thông qua 

các kênh khác nhƣ văn bản pháp lý, thủ tục, cơ chế đầu tƣ thuận lợi, hỗ trợ về 

vốn, đất đai. 

6) Khuyến khích và thu hút các khoản vay, tài trợ ODA, “tài trợ khí hậu”, 

“quỹ khí hậu xanh” nhằm huy động các nguồn đầu tƣ cho TDX đồng thời có 

biện pháp quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tƣ này. 

4.3.3.2. Đẩy mạnh chiến dịch truyền thông thay đổi nhận thức, thái độ và hành 

vi liên quan đến TDX của NTD, DN và cán bộ trong cơ quan quản lý nhà nước 

Đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức, thái độ và 

định hƣớng thay đổi hành vi là việc làm quan trọng. Tuy nhiên, công tác tuyên 

truyền cần đƣợc xây dựng sao cho hiệu quả phù hợp với các đối tƣợng tuyên 

truyền.  

Với các cán bộ lãnh đạo (nhất là lãnh đạo chủ chốt), cán bộ quản lý, hoạch 
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định chính sách, đội ngũ chuyên gia có liên quan đến nghiên cứu, điều tra, cung 

cấp thông tin, soạn thảo các quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình, dự án phát triển 

kinh tế - xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của mua 

sắm công xanh, tiêu dùng tiết kiệm, thân thiện với môi trƣờng; công nghệ sạch... 

Tuyên truyền để họ nắm và hiểu rõ các quy định, chính sách của nhà nƣớc về 

TDX nhằm thực thi hiệu quả chính sách này trong thực tế.  

Đối với các DN cần tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm của công ty, 

DN đối với việc bảo vệ môi trƣờng. Tuyên truyền để họ thấy đƣợc các cơ hội 

phát triển mới đối với công ty và DN khi phát triển các dịch vụ, sản phẩm xanh 

hay thực hiện các quy định bảo vệ môi trƣờng khác. Tuyên truyền giúp đỡ để họ 

nắm đƣợc các quy trình thủ tục cũng nhƣ là giúp họ đáp ứng đƣợc các tiêu chí, 

tiêu chuẩn về môi trƣờng trong sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ ra thị 

trƣờng. Giúp họ tiếp cận đƣợc với các thông tin về chƣơng trình hỗ trợ, ƣu đãi 

khuyến khích đầu tƣ cho TDX. 

Đối với NTD cần nâng cao năng lực nhận biết về sản phẩm, dịch vụ xanh. 

Tuyên truyền thay đổi thói quen mua sắm và tiêu dùng truyền thống gây hại tới 

môi trƣờng. 

Để thực hiện đƣợc mục tiêu trên cần: 

- Thực hiện công tác đào tạo, xây dựng các chƣơng trình giảng dạy về 

TDX trong ngành giáo dục và đào tạo. Nghiên cứu, lựa chọn đƣa các môn học và 

nội dung về kinh tế học sinh thái, PTBV, TTX, năng lƣợng tái tạo, công nghệ 

sạch, TDX, kiểm toán môi trƣờng, khai thác tài nguyên bền vững, bảo vệ hệ sinh 

thái và đa dạng sinh học vào các cấp học và bậc học trong hệ thống giáo dục 

quốc dân. 

- Xây dựng hệ thống thông tin, tƣ liệu về TDX của quốc gia, ngành và địa 

phƣơng. Tăng cƣờng mạng lƣới thống kê về TDX từ Trung ƣơng đến địa phƣơng 

để cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin, số liệu về nền kinh tế xanh 

để đáp ứng yêu cầu quản trị nền kinh tế trong nƣớc và hội nhập quốc tế. Khẩn 
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trƣơng xây dựng hệ thống quản lý thông tin, dữ liệu về để Việt Nam sớm có 

ngân hàng dữ liệu hoàn chỉnh về TDX. 

- Phát huy vai trò của các phƣơng tiện thông tin đại chúng cho mục tiêu 

tuyền truyền phổ biến kiến thức, thông tin về sản phẩm, dịch vụ xanh hay các 

quy định chính sách cho TDX. 

- In ấn thành các sách, báo, tờ rơi, sổ tay hƣớng dẫn, chuyên đề chuyên 

khảo, đồng thời tăng cƣờng tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, phổ biến 

thông tin về TDX. Từng bƣớc hình thành mạng lƣới và đội ngũ tuyên truyền về 

TDX trên khắp các vùng của cả nƣớc 

4.3.3.3 Nâng cao năng lực thực thi chính sách cho cán bộ của cơ quan nhà nước 

đồng thời hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh 

nghiệp 

Để chuyển đổi thành công mô hình phát triển kinh tế theo hƣớng xanh hóa, 

Nhà nƣớc cần đo lƣờng đƣợc những tiến bộ đạt đƣợc. Điều này đòi hỏi phải xây 

dựng đƣợc bộ chỉ số, thu thập dữ liệu, phân tích và diễn giải kết quả để định 

hƣớng phát triển, hoàn thiện chính sách. Những yêu cầu nêu trên đòi hỏi bộ máy 

nhà nƣớc và đội ngũ cán bộ, công chức phải có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu 

cầu hoạch định ,ban hànhvà thực thi hiệu quả các chính sách thông qua tổ chức 

thực hiện chính sách; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm… Muốn vậy, đội ngũ 

cán bộ, công chức phải thƣờng xuyên đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng, cập nhật kiến 

thức chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế. Vì vậy cần tăng 

cƣờng tổ chức đào tạo và bồi dƣỡng kiến thức về nền kinh tế xanh, TDX cho đội 

ngũ cán bộ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm công tác hoạch 

định, thực thi chính sách, xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch và kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và đội ngũ cán bộ quản lý DN. 

Đặc biệt chú trọng đào tạo khối cán bộ tuyến cơ sở, nơi sẽ là đơn vị trực 

tiếp thực thi CSTDX vào thực tế. Điều này cần đƣợc làm thống nhất từ trên 

xuống dƣới, nâng cao năng lực cho khối cơ sở thông qua đào tạo, tập huấn và mô 
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hình. Công việc này cần kết hợp giữa khối các cơ quan và các ngành. Đơn vị tiến 

hành nên đƣợc giao trực tiếp cho bộ Tài nguyên và Môi trƣờng chịu trách nhiệm.  

Nhà nƣớc cũng cần phát huy vai trò hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị của 

DN thông qua các hệ thống đào tạo và hỗ trợ đào tạo để đảm bảo nguồn nhân lực 

cho các DN thực hiện chuỗi cung ứng xanh và cung cấp hàng hoá dịch vụ cho 

mua sắm xanh. Đƣa các nội dung của TDX và yêu cầu của các chuẩn mực về 

xanh đối với các DN trong các nội dung đào tạo để có nội dung thiết thực phục 

vụ mục tiêu này. 

4.3.3.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời xây dựng cơ chế phối 

hợp, hoạt động giữa các cơ quan, ban ngành trong quá trình thực thi chính sách 

 Để thực thi hiệu quả chính sách TDX những năm tới các nhà nƣớc cần 

tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách của các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc, đồng thời tăng cƣờng kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy 

định pháp luật của các công ty, DN. Đặc biệt giám sát các hoạt động tuân thủ 

quy định pháp luật liên quan đến TDX trong quá trình sản xuất tại các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp. Theo đó cần nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định 

Báo cáo đánh giá tác động tới môi trƣờng của các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh. Đẩy mạnh, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo 

vệ môi trƣờng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ. 

Nâng cao vai trò giám sát của các cơ quan liên quan, từ Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân các cấp, các hiệp hội và các tổ chức quần chúng đối với hoạt động kinh 

doanh và đầu tƣ của các DN và các dự án kinh tế theo hƣớng đảm bảo thực hiện 

TTX triệt để. 

4.3.3.5 Hỗ trợ hình thành chuỗi cung ứng xanh nhằm xanh hóa hệ thống phân 

phối và phát triển chuỗi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường 

Chuỗi cung ứng bao gồm tất cả các DN tham gia một cách trực tiếp hay 

gián tiếp trong việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, thể hiện sự dịch chuyển 

nguyên vật liệu xuyên suốt quá trình từ nhà cung cấp ban đầu đến khách hàng 
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cuối cùng. Chuỗi cung ứng không chỉ bao gồm nhà sản xuất và nhà cung cấp, mà 

còn các công ty vận tải, nhà kho, nhà bán lẻ và khách hàng. Kể từ đầu những 

năm 1990, các nhà sản xuất đã phải đối mặt với áp lực giải quyết vấn đề quản lý 

môi trƣờng trong dây truyền cung ứng của họ. Khi đƣa thêm yếu tố “xanh” vào, 

khái niệm chuối cung ứng xanh đƣợc định nghĩa là một phƣơng thức nhằm tối 

thiểu hóa tác động môi trƣờng của một sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm tất cả 

các giai đoạn trong vòng đời của một sản phẩm từ tìm kiếm nguyên liệu, thiết kế, 

sản xuất và phân phối cho đến khi sản phẩm tới NTD cuối cùng và cách thức họ 

sử dụng sản phẩm đó. Lợi ích của chuỗi cung ứng xanh là làm giảm chi phí 

nguyên nhiên vật liệu; Cải thiện quy trình sản xuất, Tạo ra lợi thế cạnh tranh; 

Tăng tính linh hoạt cũng nhƣ mối liên kết với các đối tác Kinh tế, Giảm những 

tác động xấu lên cộng đồng, Góp phần cải thiện sức khỏe NTD, Thể hiện trách 

nhiệm xã hội của DN Xã hội, giảm lãng phí, giảm chất thải, giảm áp lực lên môi 

trƣờng. 

 Để hình thành phát triển chuỗi cung ứng xanh đòi hỏi sự phối hợp, liên kết 

giữa các kênh đối tác là bên cung cấp, bên trung gian, nhà cung cấp dịch vụ bên 

thứ ba và khách hàng. Do đó để giúp hình thành và phát triển các chuỗi cung ứng 

xanh trong những năm tới nhà nƣớc cần triển khai hiệu quả các giải pháp nhƣ: 

- Áp dụng sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả 

trong hoạt động phân phối các sản phẩm, dịch vụ, 

- Giảm sử dụng các bao bì khó phân hủy tại các siêu thị, trung tâm thƣơng 

mại, chợ dân sinh, đẩy mạnh việc thay thế sử dụng các bao bì khó phân hủy bằng 

các loại bao bì thân thiện môi trƣờng, 

- Nghiên cứu, hỗ trợ triển khai thí điểm, tổ chức phổ biến, nhân rộng một số 

mô hình phân phối các sản phẩm và dịch vụ thân thiện môi trƣờng, xây dựng hệ 

thống tiêu chuẩn và thực hiện cấp chứng nhận mô hình phân phối xanh, thân 

thiện môi trƣờng,  

- Thúc đẩy liên kết bền vững giữa nhà cung cấp nguyên liệu - nhà sản xuất - 
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nhà phân phối - NTD trong việc sản xuất, phân phối và sử dụng các sản phẩm, 

dịch vụ thân thiện môi trƣờng, 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững cho 

các đối tƣợng tham gia vào hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng các sản phẩm. 

4.3.3.6 Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ 

xanh 

Mức độ đô thị hóa tăng cao cùng với xu hƣớng gia tăng của tầng lớp trung 

lƣu, sự thay đổi này khiến cho nhu cầu về sử dụng các hàng hóa có chất lƣợng 

cao tăng lên, đối với thực phẩm thì nhu cầu về mặt hàng chế biến cũng tăng cao. 

Khi sử dụng thực phẩm chế biến ngƣời ta không thể tự nếm hoặc dùng các công 

cụ cảm biến để đánh giá chất lƣợng và độ an toàn đƣợc nữa, thay vào đó NTD có 

xu hƣớng tiêu thụ một số thƣơng hiệu mà họ tin tƣởng. Điều đó có nghĩa là để 

mở rộng thị phần cho các sản phẩm và dịch vụ xanh cần hỗ trợ các DN xây dựng 

thƣơng hiệu và mở rộng các kênh phân phối hàng hóa và dịch vụ.  

Xây dựng thƣơng hiệu, đặc biệt phát triển thƣơng hiệu gắn với yếu tố xanh 

ngày càng có vai trò quan trọng trong chiến lƣợc phát triển của DN. Theo nghiên 

cứu của Công ty Nielsen Việt Nam, các thƣơng hiệu có cam kết xanh và sạch có 

mức tăng trƣởng bình quân khoảng 4%/năm. Đơn cử ngành hàng thực phẩm và 

nƣớc giải khát, mức tăng trƣởng nhanh hơn so với toàn thị trƣờng từ 2,5-11,4%. 

Theo đó, DN cần xây dựng niềm tin vào nhãn hàng thông qua các cam kết về 

trách nhiệm xã hội và môi trƣờng.  

Để các DN xây dựng thƣơng hiệu hƣớng tới phát triển xanh nhà nƣớc đóng 

vai trò đặc biệt quan trọng. Chính phủ có thể hỗ tợ các tổ chức công nghiệp và 

nhà sản xuất theo hai hƣớng chung: đầu tƣ vào tăng cƣờng thể chế, sử dụng thẩm 

quyền theo quy định pháp luật để tạo ra môi trƣờng thuận lợi. Nhà nƣớc quản lý, 

giám sát các khâu sản xuất nhằm tạo ra sự minh bạch mới giúp DN xây dựng 

đƣợc niềm tin với NTD về sản phẩm và dịch vụ của mình. Nhà nƣớc có thể giúp 

hình thành nên các tổ chức mạnh hơn bằng cách cấp ngân sách hỗ trợ kỹ thuật 
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cho các nỗ lực nhƣ đánh giá tổ chức có sự tham gia, cải cách về quản trị và quản 

lý, tăng cƣờng kỹ năng lãnh đạo, xây dựng các cơ chế học hỏi và trao đổi thông 

tin. Nhà nƣớc cũng có thể sử dụng ngân sách trực tiếp cho các hoạt động có mục 

tiêu, giúp phát triển xây dựng các thƣơng hiệu hàng hóa, dịch vụ xanh. Vì vậy, 

những năm tới nhà nƣớc và DN cần tập trung thực hiện các giải pháp: 

- Cục Xúc tiến thƣơng mại cần hỗ trợ đối với DN trong việc xây dựng 

chiến lƣợc thƣơng hiệu gắn với phát triển xanh và sẽ tiếp tục đẩy mạnh chƣơng 

trình cấp nhãn sinh thái của Việt Nam (Nhãn xanh Việt Nam). 

 - Xây dựng tiêu chí cho các sản phẩm ƣu tiên trên thị trƣờng, nâng cao nhận 

thức về chƣơng trình Nhãn xanh Việt Nam. Đặc biệt, thúc đẩy việc công nhận lẫn 

nhau giữa Nhãn xanh Việt Nam và chƣơng trình nhãn sinh thái của các nƣớc khác, 

góp phần tạo thuận lợi cho DN trong việc tiếp cận, mở rộng thị trƣờng. 

- Việc hỗ trợ DN tổ chức, tham gia các hội chợ TDX có uy tín trong và 

ngoài nƣớc nhằm tạo điều kiện cho các DN gặp gỡ, duy trì mối quan hệ với 

khách hàng truyền thống, xây dựng và phát triển khách hàng mới, góp phần hỗ 

trợ các DN, đặc biệt DN nhỏ và vừa quảng bá sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu, 

nâng cao năng lực cạnh tranh. 

- Hỗ trợ các DN, công ty tổ chức ngày hội TDX, hay tổ chức, xây dựng 

các kênh phân phối hàng hóa dịch vụ xanh 

4.3.3.7 Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nâng cấp, cải tiến dây chuyền công nghệ  

Để thúc đẩy hoạt động sản xuất theo hƣớng TDX cần hƣớng tới khả năng 

tiếp thu công nghệ hiệu quả hơn cho các DN đặc biệt các DN vừa và nhỏ. Khả 

năng tiếp thu công nghệ của các DN và nhà sản xuất là một điểm yếu trong các 

hệ thống đổi mới sáng tạo ở nhiều quốc gia chuyển đổi, trong đó có Việt Nam. 

Các DN thiếu năng động trong việc tiếp thu các công cụ hoặc quy trình cải tiến 

có thể là triệu chứng ở các hệ thống đổi mới áng tạo, trong đó việc phát triển 

công nghệ mới hoặc cải tiến kỹ thuật bị tách rời khỏi các hoạt động của DN hoặc 

chỉ thu hút đƣợc một số ít DN tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo đó. Điều 
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này có lẽ phản ánh quan niệm và thực tế là năng lực tiếp thu công nghệ không 

gắn liền với năng lực đổi mới sáng tạo, dẫn đến các DN bị yếu về năng lực tiếp 

thu những công nghệ mà họ không tham gia hình thành và phát triển. Sự tách 

biệt đó hạn chế cơ hội để các DN học hỏi trong công việc, hoặc định hình cho 

các hoạt động phát triển công nghệ phù hợp với nhu cầu kinh doanh hàng ngày 

của họ. Các yếu tố khác góp phần làm giảm khả năng tiếp thu công nghệ của DN 

là thiếu đầu tƣ và đặc biệt là thiếu vốn đầu tƣ mạo hiểm, thiếu hỗ trợ trong xây 

dựng kế hoạch kinh doanh. 

Do đó để hỗ trợ các DN sản xuất và dịch vụ vừa và nhỏ thực hiện nâng 

cấp, cải tiến, hợp lý hóa dây chuyền công nghệ và cải tiến quản lý nhằm sử dụng 

năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả hay phát triển hàng hóa, dịch vụ xanh, tăng cƣờng 

xử lý chất thải, nhà nƣớc và DN cần thực hiện hiệu quả những giải pháp sau: 

-Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cƣờng thực hiện các giải pháp hỗ trợ 

DN đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ thông qua việc triển khai 

các Chƣơng trình quốc gia về khoa học và công nghệ. 

- Đẩy mạnh thực hiện Chƣơng trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 

2016 - 2020 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1062/QĐ-TTg 

ngày 14/6/2016, theo đó hỗ trợ, đẩy nhanh việc đăng ký sở hữu trí tuệ, công nhận, 

công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các sản phẩm đổi mới sáng tạo trong nƣớc. 

- Tiếp tục triển khai các chƣơng trình cho vay khuyến khích phát triển ứng 

dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, hỗ trợ trực tiếp cho DN đổi mới công 

nghệ. Hiện mức hỗ trợ chƣa đủ để kích thích phát triển khoa học công nghệ. Bên 

cạnh đó, hỗ trợ theo Nghị định số 119/1999/NĐ- CP mới chỉ chú trọng những 

công trình đƣợc ƣu tiên, khuyến khích, nhƣ: tạo ra các công nghệ mới, sản phẩm 

mới, tạo ra dây chuyền công nghệ đạt trình độ tiên tiến... Mục tiêu này khá xa 

với khả năng của các DN vừa và nhỏ. Các quy định về hồ sơ xin hỗ trợ, thủ tục 

cấp, thanh toán kinh phí chƣa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho DN. Do đó 

những năm tới cần nâng mức hỗ trợ và đơn giảm hóa các hồ sơ thủ tục cũng nhƣ 

http://tapchitaichinh.vn/tags/Y2hvIHZheQ==/cho-vay.html
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công khai hóa các khoản hỗ trợ. Tạo cơ hội ngang bằng cho các thành phần kinh 

tế trong việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, ƣu đãi. 

- Tiếp tục cấp kinh phí nghiên cứu hoặc phối hợp nghiên cứu, hỗ trợ cho 

một DN đơn lẻ, hoặc hỗ trợ cho một nhóm DN về khoa học công nghệ. Để các 

giải pháp hỗ trợ trực tiếp phát huy hiệu quả cần phải chú trọng đến lĩnh vực, đốì 

tƣợng đƣợc hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ. Nhà nƣớc cần công khai và phổ biến thông 

tin rộng rãi cho các DN về nguồn vốn đƣợ chỗ trợ, thủ tục đƣợc hƣởng hỗ trợ để 

nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nƣớc cho hoạt động 

KHCN. Đồng thời, Nhà nƣớc cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ bằng 

cách thay đổi mô hình hỗ trợ DN từ hỗ trợ trực tiếp sang giao cho các hiệp hội 

ngành nghề làm đầu mối tiếp nhận nhu cầu nghiên cứu, phát triển, đổi mới và 

quản lý nguồn vốn đầu tƣ của Nhà nƣớc.  

- Thông qua các thể chế tài chính trung gian nhƣ các quỹ tài chính của Nhà 

nƣớc hoặc các quỹ đầu tƣ mạo hiểm của tƣ nhân, Nhà nƣớc có thể hỗ trợ gián 

tiếp DN, khuyến khích DN đầu tƣ vào hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công 

nghệ mới.  

- Đối với các quỹ có bản chất NSNN, nhƣ: Quỹ Phát triển KHCN quốc 

gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia cần tập trung nguồn kinh phí để hỗ trợ các 

hoạt động ƣơm tạo công nghệ, ƣơm tạo DN công nghệ, chuyển giao công nghệ 

tiên tiến, thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu đổi mới công nghệ có quy mô 

lớn, có tính liên ngành, sản phẩm tạo ra có tác động đến sự phát triển của các 

ngành hoặc lĩnh vực. Khuyến khích các quỹ đầu tƣ mạo hiểm của tƣ nhân, đặc 

biệt là từ nhà đầu tƣ nƣớc ngoài tham gia vào phát triển năng lực KHCN cho DN 

thông qua các ƣu đãi về điều kiện hoạt động, thuế… 

4.3.3.8 Khai thác tốt hơn các cơ hội tài trợ của các tổ chức, các quỹ quốc tế 

trong thúc đẩy phát triển TDX 

 Những năm Việt Nam đã nhận đƣợc nhiều hỗ trợ của các tổ chức quốc tế 

trong lĩnh vực thúc đẩy TDX, bảo vệ môi trƣờng. Những năm tứi chúng ta cần 
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tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế đồng thời khai thác tốt hơn các cơ 

hội từ hợp tác quốc tế trong việc thúc đẩy TDX. Theo đó chúng ta cần chú trọng: 

- Thay đổi tƣ duy về hợp tác quốc tế, chuyển từ quan niệm thụ động tiếp 

nhận viện trợ sang chủ động hội nhập, sẵn sàng cùng tham gia, chia sẻ trách 

nhiệm và quyền lợi. Tăng cƣờng đầu tƣ tài lực và nhân lực cho hợp tác quốc 

tế về môi trƣờng; bố trí kinh phí để thực hiện các sáng kiến, các sự kiện do 

Việt Nam chủ trì, tiến tới cử đại diện Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế 

về môi trƣờng. 

- Xây dựng chiến lƣợc hợp tác quốc tế của ngành; xác định các định 

hƣớng hợp tác chiến lƣợc, tập trung vào những vấn đề vừa giải quyết nhu cầu 

trong nƣớc vừa đóng góp giải quyết các vấn đề môi trƣờng toàn cầu và khu vực, 

nhất là chú trọng những vấn đề mới mà Việt Nam có lợi thế hiện nay… 

- Chủ động và dự báo đúng các xu thế viện trợ là những yếu tố quan trọng 

đảm bảo đƣợc tính hiệu quả và quyền làm chủ trong việc thực hiện các hoạt động 

hội nhập quốc tế.  

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến thực hiện và sử 

dụng ODA, đảm bảo sự tham gia rộng rãi của các đối tƣợng thụ hƣởng, hiệu quả 

và tính bền vững của các chƣơng trình, dự án hợp tác quốc tế. Tinh thần cải cách 

hành chính công cần đƣợc triển khai trong công tác ổn định và phát triển mạng 

lƣới hợp tác quốc tế của Bộ, cụ thể trong các công tác bố trí cán bộ, phân công 

trách nhiệm và chế độ báo cáo nhằm phát huy đƣợc năng lực tiềm tàng của các 

cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế. 

- Áp dụng mạnh phƣơng thức quốc gia điều hành trong quản lý và thực 

hiện các dự án viện trợ. 

- Tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác truyền thống với các 

đối tác trên thế giới trong TDX.  
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4.4. Một số khuyến nghị 

Để thúc đẩy đƣợc TDX, Nhà nƣớc cần phải có hệ thống chính sách tác động 

đồng bộ, trong đó một số chính sách và công cụ cụ thể đƣợc đề xuất nhƣ sau: 

Thứ nhất, Nhà nƣớc cần đẩy mạnh việc rà soát hệ thống pháp luật trong các 

lĩnh vực liên quan tới tăng trƣởng KTX, TDX gồm: công nghiệp, nông nghiệp, 

dịch vụ, môi trƣờng, khai thác tài nguyên... để hoàn thiện các quy định cụ thể 

trong các luật, quyết định, nghị định, thông tƣ. Tập trung thúc đẩy giám sát các 

Bộ, Ban, ngành và địa phƣơng thực hiện quyết liệt các kế hoạch hành động đã nêu 

ra trong Chiến lƣợc quốc gia về TTX và Kế hoạch hành động quốc gia về TTX. 

Thứ hai, cần quan tâm hơn tới các chƣơng trình giáo dục về môi trƣờng ở 

cấp quốc gia và địa phƣơng, đặc biệt ở các khu vực đô thị lớn. Nhà nƣớc cũng 

nên quan tâm hơn đến các chƣơng trình công khai theo tất cả các hƣớng dựa trên 

chƣơng trình truyền hình, bởi vì truyền hình vẫn là một trong những hình thức 

truyền thông hữu hiệu nhất tới mọi ngƣời dân. Lồng ghép kiến thức môi trƣờng 

vào trong các bộ phim truyền hình có thể có hiệu quả. Các chiến dịch truyền 

thông nên tập trung vào giải thích nhƣ thế nào và tại sao các cá nhân khi có nhận 

thức đúng cũng nhƣ có hành vi TDX có thể giải quyết các vấn đề môi trƣờng và 

chuyển điểm quan trọng của công tác tuyên truyền kiến thức thành kiến thức liên 

quan đến TDX. Với sự tăng trƣởng về nhu cầu và sự tăng cƣờng nhận thức về 

bảo vệ môi trƣờng, NTD sẽ có xu hƣớng ƣu tiên TDX. 

Thứ ba, cần có chính sách nhấn mạnh vào lợi ích cá nhân, DN của TDX 

trên các kênh truyền thông, thông qua đó NTD sẽ nhận thức đƣợc đầy đủ và hiệu 

quả hơn về sản phẩm đối với sức khỏe của bản thân họ cũng nhƣ tác hại trực tiếp 

tới môi trƣờng.  

Thứ tư, để có thể thúc đẩy hơn nữa TDX, Nhà nƣớc cũng cần phải xây 

dựng các chính sách hỗ trợ để khuyến khích nhƣ tcác DN xây dựng các kênh 

phân phối và tiếp thị để càng ngày càng có nhiều NTD có thể mua đƣợc sản 

phẩm xanh, đồng thời thúc đẩy niềm tin của NTD đối với sản phẩm xanh thông 

qua việc xây dựng và giám sát chặt chẽ hoạt động gắn nhãn xanh cho sản phẩm.  



149 

 

KẾT LUẬN 

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn đƣợc phân tích ở các chƣơng trên đề tài có 

một số kết luận cơ bản nhƣ sau: 

(i) TDX là vấn đề đƣợc các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách 

đặc biệt quan tâm trong bối cảnh PTBV hiện nay. Chính sách TDX là một trong 

những lựa chọn công mà các quốc gia đang theo đuổi nhằm thực hiện mô hình 

phát triển kinh tế xanh. Do đó, chính sách TDX là bộ phận của chính sách KTX, 

bao gồm một hệ thống các mục tiêu và giải pháp do nhà nƣớc ban hành nhằm 

thay đổi hành vi tiêu dùng của ngƣời dân, DN, chính phủ theo hƣớng gây ít tác 

động đến môi trƣờng hơn, cùng mức giá cạnh tranh mà vẫn thể hiện đƣợc trách 

nhiệm xã hội. 

(ii) Ở Việt Nam nhu cầu bức thiết của việc triển khai các chính sách TDX 

xuất phát từ xu hƣớng phát triển kinh tế trên thế giới và từ chính thực trạng phát 

triển kinh tế - xã hội trong nƣớc. Do vậy ở nƣớc ta mặc dù chƣa có những quy 

định riêng biệt về TDX, nhƣng, nhiều nội dung liên quan đến TDX đã sớm đƣợc 

đƣa vào “dòng chảy” chính sách của quốc gia; đƣợc lồng ghép, quy định trong 

nhiều văn bản của Đảng và Nhà nƣớc. Hiện nhà nƣớc đã hình thành khuôn khổ 

pháp lý cũng nhƣ thực thi nhiều chƣơng trình, chính sách hƣớng đến TDX. 

(iii) Việc thực thi chính sách TDX ở Việt Nam trong nhiều năm qua đã đem 

lại những tác động tích cực trong việc nâng cao nhận thức của ngƣời dân, DN và 

cán bộ cơ quan nhà nƣớc liên quan đến TDX đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ trong việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ xanh hay mở rộng thị trƣờng 

phân phối cho các sản phẩm tiết kiệm năng lƣợng, thực phẩm hữu cơ, hay các 

sản phẩm xanh khác.  

Mặc dù việc thực thi chính sách TDX đã bƣớc đầu phát huy hiệu quả trong 

việc chuyển đổi xu hƣớng tiêu dùng theo hƣớng xanh hóa nhƣng do khung thể 

chế chính sách cho TDX ở Việt Nam còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập, chƣa 

phù hợp với thực tế cộng với việc thực thi chính sách chƣa thật hiệu quả nên việc 

thực hiện TDX ở nƣớc ta hiện nay còn rất nhiều hạn chế.  
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(iv) Những rào cản chính đối với việc thực hiện chính sách TDX ở Việt 

Nam liên quan đến khung thể chế, chính sách, thiếu nguồn lực bao gồm nguồn 

lực tài chính, nguồn nhân lực hay hạn chế liên quan đến công nghệ, dây truyền 

sản xuất. 

 (v) Để đạt mục tiêu thúc đẩy mua sắm xanh, sử dụng xanh, và tiêu dùng bền 

vững, tác giả đề xuất 03 nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách tiêu dùng xanh ở 

Việt Nam: Rà soát lại toàn bộ chính sách liên quan đến tiêu dùng xanh, Hoàn thiện 

khung thể chế, chính sách cho mua sắm công xanh, tiêu dùng xanh, Nâng cao hiệu 

quả quá trình thực thi chính sách tiêu dùng xanh. Để đảm bảo các điều kiện thực 

thi chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam, tác giả đề xuất một số khuyến nghị với 

Đảng và nhà nƣớc cần hoàn chỉnh khung thể chế chính sách cho TDX, các DN và 

NTD cần nỗ lực để thực thi một cách hiệu quả các chính sách TDX. 

Để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả cao nhất khi thực thi chính sách TDX ở Việt 

Nam gồm chuỗi hoạt động thực thi chính sách, chính sách chi tiêu công xanh 

(tiêu dùng của chính phủ), chính sách tiêu dùng xanh trong sản xuất (tiêu dùng 

trung gian), chính sách tiêu dùng xanh của dân cƣ (tiêu dùng cuối cùng của dân 

cƣ). Tuy nhiên trong giới hạn luận án chƣa đề cập hết các vấn đề trên, vì vậy 

nghiên cứu sinh kiến nghị hƣớng nghiên cứu tiếp sau của Luận án này nhƣ sau: 

- Nghiên cứu chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam theo chuỗi các hoạt 

động chính sách:  chính sách chi tiêu công xanh, chính sách tiêu dùng xanh trong 

sản xuất, chính sách tiêu dùng xanh của dân cƣ. 

- Nghiên cứu chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam theo quy trình thực 

hiện chính sách: Xây dựng chính sách; Ban hành khung khổ pháp lý, Tổ chức 

thực hiện, Kiểm tra đánh giá chính sách. 

- Sau khi Nhà nƣớc đã ban hành khung chính sách tiêu dùng xanh và các 

chính sách cụ thể kinh tế xanh, tăng trƣởng xanh, tiêu dùng xanh ở Việt Nam, 

cần tiến hành nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù, cụ thể cho từng địa 

phƣơng, ngành/lãnh thổ cụ thể, Nghiên cứu chính sách tiêu dùng xanh cho từng 

nhóm sản phẩm cụ thể, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm năng lƣợng, nhiên liệu 

hoá thạch, sản phẩm tiêu dùng trong khu vực gia đình, hộ dân cƣ. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Danh mục các nhóm hàng dán nhãn sinh thái theo quy định 

của Nhật Bản 

STT 

 
Nhóm hàng Loại sản phẩm 

1 Giấy (8 loại) Giấy photo, giấy in, giấy vệ sinh, và 5 loại giấy khác 

2 
Văn phòng phẩm (79 

loại) 
Bút bi, kéo hồ, và 76 loại khác 

3 Đồ dùng văn phòng Ghế, bàn ghế ngồi học và 7 loại khác 

4 Thiết bị văn phòng Máy photo,máy in, máy fax, và 10 loại khác 

5 Đồ điện gia dụng Tủ lạnh và 3 loại khác 

6 Điều hòa không khí Điều hòa nhiệt độ, lò sƣởi và 1 loại khác 

7 
Thiết bị làm nƣớc 

nóng 

Hệ thống cung cấp nƣớc nóng bằng điện, thiết bị đun 

nấu bằng gas và 2 loại khác. 

8 
Đèn thắp sáng (3 

loại) 

Bóng đèn huỳnh quang, thiết bị thắp sáng huỳnh 

quang, các loại thắp sáng khác 

9 
Phƣơng tiện giao 

thông (5 loại) 

Phƣơng tiện giao thông, thiết bị phụ kiện cho ô-tô 

đáp ứng tiêu chuẩn ETC, thiết bị phụ kiện cho ô-tô 

đáp ứng tiêu chuẩn VICS, lốp, xăng dầu máy. 

10 Máy cứu hỏa (1 loại) Máy cứu hỏa 

11 
Quần áo đồng phục 

(2 loại) 
Đồng phục học sinh, quần áo bảo hộ lao động 

12 Chăn chiếu (9 loại) 
Mành rèm, thảm, chăn bông, chăn mền và 6 loại 

khác. 

13 Găng tay (1 loại) Găng tay lao động 

14 
Các sản phẩm sợi vải 

(3 loại) 
Lều, lƣới, vải dầu 

15 Thiết bị (4 loại) Hệ thống pin năng lƣợng mặt trời 

16 
Công trình công 

cộng 

Vòi toilet, vật liệu vỉa hè, xi măng, nóc nhà thân thiện 

với môi trƣờng và 59 loại khác 

17 Dịch vụ 
Máy in, dịch vù đồ uống, sửa chữa ô-tô và 4 loại 

khác. 

 17 nhóm hàng Tổng cộng 214 loại sản phẩm 
 Nguồn: for sustainable production & consumption – eco- profucts directory 2012 

 



 

 

Phụ lục 2. Đánh giá hiệu quả chính sách tiêu dùng xanh 

Bảng 2.1  tiêu chí lựa chọn hàng hóa của ngƣời tiêu dùng trong mẫu nghiên cứu 

Các loại  

hàng hóa 

Tiêu chí để  

lựa chọn hàng hóa 

Điểm  

trung bình 

 

Đồ điện gia 

dụng nhƣ nồi 

cơm, ti vi, tủ 

lạnh, máy giặt, 

bóng đén chiếu 

sáng 

1. Giá cả 3,15 

2. Nguồn gốc xuất xứ, thƣơng hiệu  2,81 

3. Lƣợng năng lƣợng mà thiết bị tiêu thụ 3,62 

4. Sự sẵn có của hàng hóa trên thị trƣờng 5 

5. Mức độ hiện đại của máy móc, thiết bị,  4,65 

6. Mẫu mã, màu sắc, hình dáng của trang thiết bị 4,92 

7. Mức độ an toàn của thiết bị 4 

8. Các tiêu chí khác (ghi rõ).  7,58 

 

Lƣơng thực, 

Thực phẩm 

1. Giá cả 2,73 

2. Nguồn gốc xuất xứ, thƣơng hiệu sản phẩm 1,58 

3. Sự thuận tiện khi mua hàng 3,88 

4. Mẫu mã, bao bì đóng gói bắt mắt 4,5 

5. Mức độ tƣơi, sống của thực phẩm  3,12 

6. Tiêu chí khác 5,08 

Các loại đồ gỗ, 

nhựa 

1. Giá thành sản phẩm 2,58 

2. Mẫu mã, kiểu dánh, màu sắc 2,42 

3. Chất liệu, gỗ nguyên chất, nhựa không qua tái 

chế 
3,85 

4. Đồ gỗ nhựa tái chế có hàm lƣợng tái chế cao 4,23 

5. Thƣơng hiệu sản phẩm 4,23 

6. Sự phổ biến sản phẩm trên thị trƣờng 4,54 

7. Tiêu chí khác 5,15 

Nguyên vật liệu 

xây dựng 

1. Giá cả 2,5 

2. Mức độ thân thiện với môi trƣờng 3,38 

3. Khả năng tiết kiệm năng lƣợng nguyên vật liệu 4,46 

4. Thƣơng hiệu sản phẩm 2,38 

5. Sự phổ biến sản phẩm trên thị trƣờng 4,62 

6. Mẫu mã, kiểu dánh, màu sắc 5 

7. Tiêu chí khác 5,73 
     Nguồn: Số liệu tác giả điều tra năm 2018 

 (Người trả lời sắp xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần tiêu chí quan trọng nhất sẽ được đánh số 1) 



 

 

 

Biểu đồ 2.1  - Hành động mua sắm/tiêu dùng xanh của ngƣời tiêu dùng 

  

90.98 

83.46 

45.86 

69.92 

63.16 

61.65 

4.51 

50.38 

48.87 

1. Tắt điện sau khi dùng 

2. Sử dụng những thiết bị điện tiết kiệm điện  

3. Sử dụng xăng thân thiện môi trƣờng 

4. Hạn chế sử dụng túi bóng ni lông trong mua sắm 

5. Không để dƣ thừa thức ăn/không đổ thức ăn dƣ thừa 

6. Sử dụng các thiết bị tiết kiệm nƣớc 

7. Tiết kiệm nƣớc trong quá trình sử dụng 

8. Mua sắm các sản phẩm thân thiện môi trƣờng (nếu có lấy ví dụ):  

9. Mua sắm các sản phẩm/hàng hóa sử dụng công nghệ thân thiện với môi trƣờng 



 

 

Bảng 2.2 Các loại thực phẩm hàng hóa thƣờng đƣợc tiêu dùng trong các 

hộ gia đình 

Loại thực phẩm hàng hóa 

Tỷ lệ hộ gia đình 

trong mẫu 

nghiên cứu có sử 

dụng các sản 

phẩm (%) 

1. Các loại thực phẩm có dán nhãn sinh thái 26,9 

2. Các loại thực phẩm hữu cơ 19,2 

3. Thực phẩm thông thƣờng 69,2 

4. Hàng dệt may thông thƣờng không dán nhãn sinh thái 53,8 

5. Hàng dệt may có dán nhãn sinh thái 15,4 

6. Giấy, đồ nhựa, đồ gỗ tái chế hay có hàm lƣợng tái chế cao  11,5 

7. Đồ gỗ, đồ nhựa nguyên chất không qua tái chế 42,3 

8. Nhà và các công trình khác đƣợc xây dựng từ nguyên vật liệu 

thân thiện với môi trƣờng (gạch bê tông khí chƣng áp; Gạch 

block không nung, gạch bê tông bọt, gói đúc ép không nung, 

sàn ván tre ép…) 

19,2 

9. Nhà và các công trình khác đƣợc xây dựng từ nguyên vật liệu 

thông thƣờng nhƣ (gạch đất nung, ngói đất nung)  
62,3 

Nguồn: Số liệu tác giả điều tra năm 2018 

 

Biểu 2.2 - Đánh giá của ngƣời tiêu dùng về hiệu quả của  

chính sách tiêu dùng xanh 
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Bảng 2.3  Tỷ lệ các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu nhận đƣợc các loại hỗ 

trợ, ƣu đãi để thay đổi dây chuyền sản xuất theo hƣớng tiêu dùng xanh 

Các loại hỗ trợ, ƣu đãi 

DN không 

nhận đƣợc các 

loại hỗ trợ , 

ƣu đãi này 

(%) 

DN nhận đƣợc 

các loại hỗ trợ, 

ƣu đãi nhƣng ở 

mức rất thấp 

(%) 

1. Giảm thuế 64,4 19,9 

2. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực 59 19,5 

3. Ƣu đãi, hỗ trợ để mở rộng thị trƣờng 41,5 14,1 

4. Hỗ trợ về vốn 42 21 

5. Hỗ trợ về thủ tục hành chính 23,9 29,8 

6. Hỗ trợ cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch 

vụ 
41.5 22,4 

7. Hỗ trợ xây dựng chuỗi nhà hàng, gian hàng 

giới thiệu và cung cấp sản phẩm xanh đến tay 

ngƣời tiêu dùng 

47,8 22,9 

8. Hỗ trợ về giá đối với việc sản xuất, cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ xanh 
48,8 17,1 

Nguồn: Số liệu tác giả điều tra năm 2018 

 

  



 

 

Bảng 2.4 Số lƣợng các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu không có các hoạt 

động tổ chức, phát triển kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ xanh 

Các hoạt động Tỷ lệ % 

1. Cung cấp thông tin trung thực về dịch vụ và sản phẩm cho ngƣời tiêu 

dùng 
6,8 

2. Cung cấp thông tin về ảnh hƣởng tới môi trƣờng của sản phẩm cho 

ngƣời tiêu dùng 
11,7 

3. Xây dựng mạng lƣới, cửa hàng, gian hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

xanh đến tay ngƣời tiêu dùng 
23,4 

4. Cung cấp, phổ biến thông tin về sản phẩm xanh đến ngƣời tiêu dùng 21,5 

5. Tổ chức chƣơng trinh, chiến dịch quảng cáo, quảng bá sản phẩm, dịch 

vụ  xanh của công ty, doanh nghiệp 
35,6 

6. Tổ chức ngày hội tiêu dùng xanh 54,1 
Nguồn: Số liệu tác giả điều tra năm 2018 

Bảng 2.5- Tiêu chí ƣu tiên khi lựa chọn máy móc, thiết bị, dây chuyền sản 

xuất của doanh nghiệp theo thứ tự ƣu tiên giảm dần 

Tiêu chí lựa chọn máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất cho 

doanh nghiệp 

Điểm trung 

bình 

1. Giá cả 3,1 

2. Nguồn gốc, xuất xứ, thƣơng hiệu của máy móc, thiết bị, dây 

truyền sản xuất 
3,49 

3. Lƣợng năng lƣợng mà máy móc, thiết bị, dây truyền sản xuất 

tiêu thụ 
3,87 

4. Khả năng tác động đến môi trƣờng của máy móc, thiết bị, dây 

chuyền sản xuất 
5,21 

5. Mức độ hiện đại của máy móc, thiết bị, dây truyền sản xuất 3,01 

6. Mức độ hao phí nguyên vật liệu của máy móc, thiết bị, dây 

truyền sản xuất  
4,02 

7. Khả năng sử dụng máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất của 

ngƣời lao động 
5,25 

Nguồn: Kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2018 của tác giả 



 

 

Bảng 2.6 - Đánh giá của cán bộ tại các cơ quan quản lý nhà nƣớc đối với 

tác động của việc thực thi các chính sách tiêu dùng xanh  

Loại chính sách 

Bảo vệ 

sức 

khỏe, 

quyền 

lợi NTD 

(%) 

Giảm 

thiểu 

ONMT 

(%) 

Ảnh 

hƣởng tiêu 

cực đến sự 

phát triển 

của DN 

(%) 

1. Áp thuế môi trƣờng   40,01 45,23 

2. Áp thuế tài nguyên  35,04 40,45 

3. Áp dụng các quy định liên quan đến nhãn 

sinh thái (nhãn môi trƣờng) 
45,24 20,92 10,91 

4. Áp dụng các quy định, tiêu chuẩn nhập khẩu 

công nghệ, dây chuyền sản xuất 
40,52 35,91 35,23 

5. Thực thi Luật sử dụng năng lƣợng tiết kiệm, 

hiệu quả 
35,21  20,76 

6. Thực hiện các chính sách Hỗ trợ doanh 

nghiệp để nghiên cứu phổ biến sản phẩm 

xanh đến tay ngƣời tiêu dùng 

40,82  11.1,64 

7. Áp thuế tiêu thụ đặc biệt với các sản phẩm 

hàng hóa, dịch vụ gây ảnh hƣởng không tốt 

với môi trƣờng 

45,93  40,49 

8. Ban hành và thực thi các chính sách liên quan 

đến việc buộc các doanh nghiệp cải thiện 

công nghệ, tăng năng xuất, tăng hiệu quả sử 

dụng nguồn lực 

30,34 35,10 45,03 

9. Ban hành và thực thi các chính sách liên quan 

đến việc buộc các doanh nghiệp cắt giảm 

công nghệ gây ô nhiễm 

45,06 50,23 40,23 

10. Ban hành và thực thi các chính sách liên quan 

đến việc buộc các doanh nghiệp cung cấp 

thông tin trung thực về sản phẩm và dịch vụ 

50,02 15,54 5,54 

11. Ban hành và thực thi các quy định liên quan 

đến việc buộc các doanh nghiệp Sử dụng 

năng lƣợng tái tạo hoặc thực hiện các hoạt 

động bền vững 

30,94 80,09 50,19 

Nguồn: Số liệu tác giả điều tra năm 2018 

 



 

 

Phụ lục 3  Biểu mức thuế suất đối với các loại tài nguyên, trừ dầu thô vài khí 

thiên nhiên, khí than 

STT Nhóm, loại tài nguyên 
Thuế suất 

(%) 

I Khoáng sản kim loại   

1 Sắt 14 

2 Măng-gan 14 

3 Ti-tan (titan) 18 

4 Vàng 17 

5 Đất hiếm 18 

6 Bạch kim, bạc, thiếc 12 

7 Vôn-phờ-ram (wolfram), ăng-ti-moan (antimoan) 20 

8 Chì, kẽm 15 

9 Nhôm, Bô-xít (bouxite) 12 

10 Đồng 15 

11 Ni-ken (niken) 10 

12 
Cô-ban (coban), mô-lip-đen (molipden), thủy ngân, ma-nhê 

(magie), va-na-đi (vanadi) 
15 

13 Khoáng sản kim loại khác 15 

II Khoáng sản không kim loại   

1 Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình 7 

2 Đá, sỏi 10 

3 Đá nung vôi và sản xuất xi măng 10 

4 Đá hoa trắng 15 

5 Cát 15 

6 Cát làm thủy tinh 15 

7 Đất làm gạch 15 



 

 

STT Nhóm, loại tài nguyên 
Thuế suất 

(%) 

8 Gờ-ra-nít (granite) 15 

9 Sét chịu lửa 13 

10 Đô-lô-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite) 15 

11 Cao lanh 13 

12 Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật 13 

13 Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite) 10 

14 A-pa-tít (apatit) 8 

15 Séc-păng-tin (secpentin) 6 

16 Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò 10 

17 Than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên 12 

18 Than nâu, than mỡ 12 

19 Than khác 10 

20 Kim cƣơng, ru-bi (rubi), sa-phia (sapphire) 27 

21 Khoáng sản không kim loại khác 10 

III Sản phẩm của rừng tự nhiên   

1 Gỗ nhóm I 35 

2 Gỗ nhóm II 30 

3 Gỗ nhóm III 20 

4 Gỗ nhóm IV 18 

5 Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác 12 

6 Cành, ngọn, gốc, rễ 10 

7 Củi 5 

8 Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô 10 

9 Trầm hƣơng, kỳ nam 25 



 

 

STT Nhóm, loại tài nguyên 
Thuế suất 

(%) 

10 Hồi, quế, sa nhân, thảo quả 10 

11 Sản phẩm khác của rừng tự nhiên 5 

IV Hải sản tự nhiên   

1 Ngọc trai, bào ngƣ, hải sâm 10 

2 Hải sản tự nhiên khác 2 

V Nƣớc thiên nhiên   

1 
Nƣớc khoáng thiên nhiên, nƣớc nóng thiên nhiên, nƣớc 

thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp 
10 

2 Nƣớc thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện 5 

3 
Nƣớc thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh, trừ nƣớc 

quy định tại Điểm 1 và Điểm 2 Nhóm này 
  

3.1 Sử dụng nƣớc mặt   

a Dùng cho sản xuất nƣớc sạch 1 

b Dùng cho Mục đích khác 3 

3.2 Sử dụng nƣớc dƣới đất   

a Dùng cho sản xuất nƣớc sạch 5 

b Dùng cho Mục đích khác 8 

VI Yến sào thiên nhiên 20 

VII Tài nguyên khác 10 

(Nguồn: Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015) 

  



 

 

Phụ lục 4: Các bộ tiêu chí nhãn xanh cho các sản phẩm đƣợc triển khai xây 

dựng qua các năm 

STT 
Quyết 

định 
Năm Nội dung 

Bộ tiêu chí nhãn xanh cho 

các loại sản phẩm 

1 
2322/QĐ-

BTNMT 
2010 

Phê duyệt tiêu 

chí Nhãn xanh Việt 

Nam do Bộ trƣởng 

Bộ TN&MT ban 

hành 

1. NXVN 01:2010 – Bột giặt 

2. NXVN 02:2010 – Bóng đèn 

huỳnh quang 

3. NXVN 03:2010 – Bao bì 

nhựa tự phân hủy sinh học 

dùng gói hàng khi mua sắm 

3 
223/QĐ-

BTNMT 
2012 

Phê duyệt tiêu 

chí Nhãn xanh Việt 

Nam do Bộ trƣởng 

Bộ TN&MT ban 

hành 

1. NXVN 04: 2012 - Bao bì 

giấy tổng hợp dùng đóng gói 

thực phẩm 

2. NXVN 05:2012 – Vật liệu 

lợp, ốp, lát thuộc vật liệu gốm 

xây dựng 

4 
154/QĐ-

BTNMT 
2014 

Công bố tiêu 

chí Nhãn xanh Việt 

Nam do Bộ trƣởng 

Bộ TN&MT ban 

hành 

1. NXVN 01:2014 - Bột giặt; 

2. NXVN 02:2014 - Bóng đèn 

huỳnh quang, 

3. NXVN 03:2014 - Bao bì 

nhựa tự phân hủy sinh học, 

4. NXVN 04:2014 - Bao bì 

giấy tổng hợp dùng đóng gói 

thực phẩm, 

5. NXVN 05:2014 - Vật liệu 

lợp, ốp, lát thuộc vật liệu gốm 

xây dựng, 

6. NXVN 06:2014 - Ắc quy, 

7. NXVN 07:2014 - Giấy văn 

phòng, 

8. NXVN 08:2014 - Chăm sóc 

tóc, 

9. NXVN 09:2014 - Xà phòng 

bánh, 



 

 

STT 
Quyết 

định 
Năm Nội dung 

Bộ tiêu chí nhãn xanh cho 

các loại sản phẩm 

10. NXVN 10:2014 - Nƣớc 

rửa bát bằng tay, 

11. NXVN 11:2014 - Sơn phủ 

dùng trong xây dựng, 

12. NXVN 12:2014 - Máy tính 

xách tay, 

13. NXVN 13:2014 - Hộp mực 

in dùng cho máy in, máy 

photocopy và máy fax, 

14. NXVN 14:2014 - Máy in. 

4 
2186/QĐ-

BTNMT 
2017 

Công bố tiêu chí 

Nhãn xanh Việt 

Nam do 

Bộ trƣởng Bộ 

TN&MT ban hành 

1. NXVN 15:2017 - Pin 

2. NXVN 16:2017 - Máy 

photocopy 

3. NXVN 17:2017 - Bóng đèn 

LED và mô đun LED dùng 

cho chiếu sáng thông dụng 

  

  



 

 

Phụ lục 5: Nhiệm vụ chiến lƣợc phục vụ phát triển kinh tế xanh 

Chỉ tiêu 

Giai đoạn 

2011 - 

2020 

2020 - 

2030 

2030 

- 

2050 

1. Giảm cƣờng độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lƣợng 

sạch, năng lƣợng tái tạo 

- Giảm cƣờng độ phát thải khí nhà kính mỗi năm 0,8 – 1 1,5 - 2 
1,5 - 

2 

- Giảm tiêu hao năng lƣợng tính trên GDP % 1 – 1,5   

- Giảm lƣợng phát thải khí nhà kính trong các hoạt 

động năng lƣợng so với bình thƣờng % 

10 – 

20 

20 - 

30 
 

Trong đó: - Tự nguyện % 10 20  

 - Hỗ trợ quốc tế % 10 10  

2. Xanh hóa sản xuất 

- Giá trị sản phẩm ngành công nghệ cao, công nghệ 

xanh trong GDP 
42 - 45   

- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn 

về môi trƣờng 
80   

- Áp dụng công nghệ sạch hơn 50   

- Đầu tƣ phát triển các ngành hỗ trợ bảo vệ môi 

trƣờng và làm giàu vốn tự nhiên - % GDP 
3 – 4   

3. Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững 

Tỷ lệ đô thị loại III có hệ thống thu gom và xử lý 

nƣớc thải đạt quy chuẩn quy định - % 
60   

Tỷ lệ đô thị loại IV có hệ thống thu gom và xử lý 

nƣớc thải đạt quy chuẩn quy định - % 
40   

Tỷ lệ đô thị loại V có hệ thống thu gom và xử lý nƣớc 

thải đạt quy chuẩn quy định - % 
100   

Tỷ trọng dịch vụ vận tải công cộng ở đô thị lớn và 

vừa 

35 – 

45 
  

Tỷ lệ đô thị lớn và vừa đạt tiêu chí đô thị xanh phấn 

đấu đạt 
50   

4. Quản lý chất thải rắn 
2010 - 

2020 

Đến 

2025 
 



 

 

Chỉ tiêu 

Giai đoạn 

2011 - 

2020 

2020 - 

2030 

2030 

- 

2050 

Tổng lƣợng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh 

đƣợc thu gom và xử lý đảm bảo môi trƣờng 
90   

- % tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lƣợng hoặc 

sản xuất phân hữu cơ 
85   

Tổng lƣợng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các 

đô thị đƣợc thu gom xử lý 
80   

- % đƣợc thu hồi tái sử dụng hoặc tái chế 50   

% bùn bể phốt của các đô thị từ loại II trở lên 50   

% các đô thị còn lại đƣợc thu gom và xử lý đảm bảo 

môi trƣờng 
30   

Khối lƣợng túi nilon sử dụng tại các siêu thị và trung 

tâm thƣơng mại giảm so với năm 2010 
65   

Các đô thị có công trình tái chế chất thải rắn thực 

hiện phân loại tại hộ gia đình. 
80   

Tổng lƣợng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

phát sinh đƣợc thu gom và xử lý đảm bảo môi trƣờng 
90   

- % đƣợc thu hồi để tái sử dụng và tái chế 60   

Tổng lƣợng chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các 

khu công nghiệp đƣợc xử lý đảm bảo môi trƣờng 
70   

Lƣợng chất thải rắn y tế không nguy hại và nguy hại 

phát sinh tại các cơ sở y tế, bệnh viện đƣợc thu gom 

và xử lý đảm bảo môi trƣờng 

100   

Lƣợng chất thải rắn phát sinh tại các điểm dân cƣ 

nông thôn 
70   

Lƣợng chất thải rắn tại các làng nghề đƣợc thu gom 

và xử lý đảm bảo môi trƣờng 
80   

Tổng lƣợng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh 

đƣợc thu gom và xử lý đảm bảo môi trƣờng 
100   

- % đƣợc tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng 

lƣợng hoặc sản xuất phân hữu cơ 
90   

Tổng lƣợng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các 

đô thị đƣợc thu gom xử lý 
90   



 

 

Chỉ tiêu 

Giai đoạn 

2011 - 

2020 

2020 - 

2030 

2030 

- 

2050 

- % đƣợc thu hồi để tái sử dụng hoặc tái chế 60   

% bùn bể phốt của các đô thị từ loại II trở lên 100   

% của các đô thị còn lại đƣợc thu gom và xử lý đảm 

bảo môi trƣờng 
50   

Khối lƣợng túi nilon tại các siêu thị và các trung tâm 

thƣơng mại so với năm 2010 
85   

Tổng lƣợng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

và nguy hại phát sinh đƣợc thu gom và xử lý đảm bảo 

môi trƣờng 

100   

Các đô thị có công trình tái chế chất thải rắn thực 

hiện phân loại tại hộ gia đình. 
 100  

 

  



 

 

Phụ lục 6. PHIẾU ĐIỀU TRA 

MS1: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

(Dành cho cán bộ tại các cơ quan quản lý nhà nước) 

Kính thƣa quý ông/bà! 

Để có những đánh giá sát thực về việc hoạch định và thực thi chính sách 

Tiêu dùng xanh ở Việt Nam phục vụ tiến hành nghiên cứu đề tài: “Chính sách tiêu 

dùng xanh ở Việt Nam” 

Xin ông (bà) vui lòng cho ý kiến, đánh giá của mình về những nội dung sau 

đây bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống tƣơng ứng mà ông (bà) cho là phù hợp 

hoặc điền câu trả lời vào chỗ trống. Thông tin mà Ông/Bà cung cấp chỉ phục vụ cho 

mục đích nghiên cứu khoa học và đƣợc ghi dƣới dạng khuyết danh. Rất mong đƣợc 

sự giúp đỡ của quý ông/bà 

Giải thích một số thuật ngữ: 

* Tiêu dùng xanh là một chuỗi các hành vi: i) Mua sắm một sản phẩm hoặc 

dịch vụ xanh; ii) Sử dụng xanh: tiết kiệm, tái sử dụng, tái chế, sử dụng bao bì xanh, 

xử lí rác xanh; iii) Tuyên truyền và tác động đến cộng đồng thực hiện mua sản 

phẩm xanh và sử dụng xanh 

* Một sản phẩm đƣợc xem là xanh nếu đáp ứng đƣợc một trong 4 tiêu chí: 

Sản phẩm đƣợc tạo ra từ các vật liệu thân thiện với môi trƣờng; Sản phẩm đem đến 

những giải pháp an toàn đến môi trƣờng và sức khoẻ; Sản phẩm giảm tác động đến 

môi trƣờng trong quá trình sử dụng; Sản phẩm tạo ra một môi trƣờng thân thiện và 

an toàn đối với sức khoẻ. 
 

A. THÔNG TIN NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN (*** Không bắt buộc) 

Họ và tên:……………………………………………….. 

Đợn vị công tác:………………………………………… 

B. NỘI DUNG CÂU HỎI (Vui lòng trả lời) 

Câu 1: Theo Ông/ Bà việc Nhà nƣớc ban hành và thực thi các chính sách 

liên quan đến việc khuyến khích các doanh nghiệp cải thiện công nghệ, tăng 

năng suất, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực; Cắt giảm công nghệ gây ô 

nhiễm; Cung cấp thông tin trung thực về sản phẩm và dịch vụ; Cung cấp 

thông tin trung thực về ảnh hƣởng môi trƣờng của sản phẩm; Sử dụng năng 

lƣợng tái tạo hoặc thực hiện các hoạt động bền vững; Áp dụng các quy định 

liên quan đến lƣợng năng lƣợng tiêu thụ của sản phẩm; áp thuế môi trƣờng, 

thuế tiêu thụ đặc biệt … sẽ ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến hoạt động của các 

công ty, doanh nghiệp,? (Ông/ bà có thể lựa chọn nhiều đáp án) 



 

 

Nội dung 

Tất cả các 

doanh 

nghiệp sẽ 

chịu tác 

động theo 

hƣớng này 

Phần lớn 

các doanh 

nghiệp sẽ 

chịu tác 

động theo 

hƣớng này 

Chỉ có một 

số ít doanh 

nghiệp chịu 

tác động 

theo hƣớng 

này 

Không có 

doanh 

nghiệp nào 

chịu tác 

động theo 

hƣớng này 

1) Các quy định trên sẽ  làm 

tăng chi phí sản xuất của 

doanh nghiệp 

    

2) Các quy định trên sẽ  làm 

giảm kết quả hoạt động tài 

chính của doanh nghiệp 

    

3) Các quy định trên sẽ  làm 

giảm sức cạnh tranh trên 

thị trƣờng của doanh 

nghiệp 

    

4) Các quy định trên sẽ  cắt 

giảm lợi nhuận của doanh 

nghiệp 

 

    

5) Các quy định trên sẽ đem 

đến cho doanh nghiệp các 

cơ hội tạo ra giá trị mới 

    

6) Các quy định trên sẽ  làm 

tăng khả năng cạnh tranh 

của doanh nghiệp trên thị 

trƣờng  

 

    

7) Các quy định trên sẽ  làm 

tăng doanh thu cho doanh 

nghiệp 

    

8)  Các tác động khác (ghi rõ) 

……………………………

…………………………… 

    



 

 

Câu 2. Theo Ông/ Bà việc Nhà nƣớc ban hành và thực thi các chính sách liên quan đến tiêu dùng xanh sau đây sẽ ảnh 

hƣởng nhƣ thế nào đến ngƣời tiêu dùng và sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia? (Ông/ bà có thể lựa chọn nhiều đáp án) 

Chính sách 

Bảo vệ 

sức khỏe, 

quyền lợi 

ngƣời tiêu 

dùng 

Làm tăng chi phí giá 

thành sản phẩm ảnh 

hƣởng đến khả năng 

tiếp cận sản phẩm của 

ngƣời tiêu dùng 

Giảm 

thiểu ô 

nhiễm 

môi 

trƣờng 

Thúc đẩy phát triển 

kinh tế xã hội theo 

hƣớng bền vững – 

làm lợi cho sự phát 

triển của quốc gia 

Ảnh hƣởng 

tiêu cực đến 

sự phát triển 

của doanh 

nghiệp 

1. Áp thuế môi trƣờng       

2. Áp thuế tài nguyên      

3. Áp dụng các quy định liên quan đến nhãn sinh thái (nhãn môi 

trƣờng) 

     

4. Áp dụng các quy định, tiêu chuẩn nhập khẩu công nghệ, dây 

chuyền sản xuất 

     

5. Thực thi Luật sử dụng năng lƣợng tiết kiệm, hiệu quả      

6. Thực hiện các chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp để nghiên cứu phổ 

biến sản phẩm xanh đến tay ngƣời tiêu dùng 

     

7. Áp thuế tiêu thụ đặc biệt với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ gây 

ảnh hƣởng không tốt với môi trƣờng 

     

8. Ban hành và thực thi các chính sách liên quan đến việc buộc các 

doanh nghiệp cải thiện công nghệ, tăng năng xuất, tăng hiệu quả sử 

dụng nguồn lực 

     

9. Ban hành và thực thi các chính sách liên quan đến việc buộc các 

doanh nghiệp cắt giảm công nghệ gây ô nhiễm 

     

10. Ban hành và thực thi các chính sách liên quan đến việc buộc các 

doanh nghiệp cung cấp thông tin trung thực về sản phẩm và dịch vụ 

     

11. Ban hành và thực thi các quy định liên quan đến việc buộc các 

doanh nghiệp Sử dụng năng lƣợng tái tạo hoặc thực hiện các hoạt 

động bền vững 

     



 

 

Câu 3 Theo ông/ bà hiện tại Nhà nƣớc có nên bàn hành và thực thi một 

cách hiệu quả những chính sách tiêu dùng xanh nêu trên hay không? 

1. Có                                          2. Không 

Câu 4. Cơ quan nơi ông bà công tác đã thực hiện những chƣơng trình, 

hoạt động gì sau đây để triển khai, áp dụng các chính sách liên quan đến tiêu 

dùng xanh? (Ông bà/ tích “X” vào ô để đánh giá theo các mức ) 

Trong đó: 

0 điểm là không có chƣơng trình, hoạt động này 

1 là thực hiện rất ít; 2 là thực hiện ít, 3 là thực hiện ở mức trung bình, 4 là 

thực hiện tốt, 5 là thực hiện rất tốt. 

 

Chƣơng trình, hoạt động 

 

Ban hành và thực thi các chƣơng trình, chiến lƣợc 

để triển khai hay kiểm tra việc thực hiện 

Mức độ thực hiện 

1. Quy định của nhà nƣớc về Gắn nhãn sinh 

thái/gắn nhãn xanh cho sản phẩm của công ty, 

doanh nghiệp trên địa bàn 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                          t/h rất tốt                  

2. Chính sách để Khuyến khích, hỗ trợ các 

doanh nghiệp, ngƣời dân sử dụng các công 

nghệ tiết kiệm năng lƣợng  

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                          t/h rất tốt                  

3. Thi hành Luật sử dụng năng lƣợng tiết kiệm, 

hiệu quả của cơ quan doanh nghiệp, ngƣời dân 

trên địa bàn 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                          t/h rất tốt                  

4. Thi hành Luật chuyển giao công nghệ năm 

2006 của cơ quan doanh nghiệp, ngƣời dân 

trên địa bàn 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                          t/h rất tốt                  

5. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Xây dựng 

cửa hàng, gian hàng cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ xanh 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                          t/h rất tốt                  

6. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để Tái 

chế bao bì  

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                          t/h rất tốt                  

7. Các quy định của pháp luật liên quan đến 

Thiết lập các ngƣỡng phát thải trong sản xuất 

của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                          t/h rất tốt                  



 

 

8. Các quy định của pháp luật liên quan đến Áp 

dụng các tiêu chuẩn công nghệ hiện đại trong 

sản xuất của các công ty, doanh nghiệp trên 

địa bàn 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                          t/h rất tốt                  

9. Các quy định của pháp luật liên quan đến Sử 

dụng hiệu quả năng lƣợng và giảm ô nhiễm 

trong quá trình sản xuất của các công ty, 

doanh nghiệp trên địa bàn 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                             t/h rất tốt                  

10. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, ngƣời 

dân tái sử dụng thông qua sửa chữa và thay 

thế 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                          t/h rất tốt                  

11. Các quy định của pháp luật liên quan đến thu 

gom, sử lý chất thải  

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                             t/h rất tốt                  

12. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp  thực hiện 

các chƣơng trình, dự án, hoạt động nghiên cứu 

phát triển sản phẩm dịch vụ xanh 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                             t/h rất tốt                  

13. Các quy định của pháp luật liên quan đến 

Cung cấp thông tin trung thực về dịch vụ và 

sản phẩm cho ngƣời tiêu dùng của công ty, 

doanh nghiệp trên địa bàn 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                             t/h rất tốt                  

14. Các quy định của pháp luật liên quan Cung 

cấp thông tin về ảnh hƣởng tới môi trƣờng của 

sản phẩm 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                             t/h rất tốt                  

15. Xây dựng thực thi chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp cung cấp, phổ biến thông tin về sản 

phẩm xanh đến ngƣời tiêu dùng 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                             t/h rất tốt                  

16. Xây dựng và thực thi chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp Tổ chức chƣơng trinh, chiến dịch 

quảng cáo, quảng bá sản phẩm, dịch vụ  xanh 

của công ty, doanh nghiệp 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                             t/h rất tốt                  

17. Xây dựng và thực thi chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp Tổ chức ngày hội tiêu dùng xanh 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                             t/h rất tốt                  

18.  Tổ chức Tuyên truyền cho ngƣời tiêu dùng 

hạn chế sử dụng bao bì, túi đựng hàng hóa gây 

hại đến môi trƣờng nhƣ: Hạn chế sử dụng túi 

nilon… 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                             t/h rất tốt                  

19. Tổ chức Tuyên truyền, cung cấp thông tin để 

khuyến khích ngƣời tiêu dùng sử dụng hàng 

hóa có dán nhãn sinh thái, dán nhãn tiết kiệm 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                             t/h rất tốt                  



 

 

năng lƣợng 

20. Tổ chức Tuyên truyền, cung cấp thông tin để 

khuyến khích ngƣời tiêu dùng sử dụng hàng 

hóa có khả năng tái chế, tái sử dụng 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                             t/h rất tốt                  

21. Xây dựng trụ sở ; các công trình của cơ quan 

đơn vị theo hƣớng tiết kiệm năng lƣợng, sử 

dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi 

trƣờng 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                             t/h rất tốt                  

22. Có quy định Ƣu tiên sử dụng, lắp đặt các thiết 

bị, các sản phẩm có dánh nhãn sinh thái, nhãn 

tiết kiệm năng lƣợng tại cơ quan 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                             t/h rất tốt                  

23. Có quy định để cán bộ, công nhân viên của cơ 

quan sử dụng tiết kiệm năng lƣơng nhƣ: điện, 

nƣớc; sử dụng tiết kiệm văn phòng phẩm… 

     0             1           2         3          4         5 

       

 Ko t/h        t/h rất ít                             t/h rất tốt                  

24.  Các chƣơng trình, hoạt động khác 

………………………….………………… 

 



 

 

Câu 5. Ông/ bà cho biết những rào cản hay khó khăn mà cơ quan, đơn vị gặp phải trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ sau?  

 

Ban hành và thực thi các chƣơng trình, chiến lƣợc để triển khai hay kiểm tra 

việc thực hiện 

Thiếu kinh 

phí, nhân 

lực để thực 

hiện 

Cơ quan 

đơn vị, 

không có 

trách 

nhiệm 

thực hiện 

nhiệm vụ 

này 

Thiếu 

kiến 

thức, kỹ 

năng/ 

kinh 

nghiệm 

để thực 

hiện 

Nhận 

thức, tâm 

lý, thói 

quen sinh 

hoạt 

Khó khăn 

do khó áp 

dụng các 

quy định 

của pháp 

luật cụ thể 

Khó khăn 

khác 

1. Thực hiện các quy định của nhà nƣớc về Gắn nhãn sinh thái/gắn nhãn xanh cho 

sản phẩm của công ty, doanh nghiệp trên địa bàn 

      

2. Các chính sách để Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, ngƣời dân sử dụng các 

công nghệ tiết kiệm năng lƣợng 

      

3. Thi hành Luật sử dụng năng lƣợng tiết kiệm, hiệu quả của cơ quan doanh nghiệp, 

ngƣời dân trên địa bàn 

      

4. Thi hành Luật chuyển giao công nghệ năm 2006  của cơ quan, doanh nghiệp, 

ngƣời dân trên địa bàn 

      

5. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Xây dựng cửa hàng, gian hàng cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ xanh 

      

6. Ban hành và thực thi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để Tái chế bao bì        

7. Thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến Thiết lập các ngƣỡng phát thải 

trong sản xuất của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn 

      

8. Thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến Áp dụng các tiêu chuẩn công 

nghệ hiện đại trong sản xuất của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn 

      

9. Thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến Sử dụng hiệu quả năng lƣợng 

và giảm ô nhiễm trong quá trình sản xuất của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn 

      

10. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, ngƣời dân tái sử dụng thông qua sửa chữa và 

thay thế 

      

11. Thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến thu gom, sử lý chất thải        

12. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp  thực hiện các chƣơng trình, dự án, hoạt động 

nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ xanh 

      

13. Thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến Cung cấp thông tin trung       



 

 

 

Ban hành và thực thi các chƣơng trình, chiến lƣợc để triển khai hay kiểm tra 

việc thực hiện 

Thiếu kinh 

phí, nhân 

lực để thực 

hiện 

Cơ quan 

đơn vị, 

không có 

trách 

nhiệm 

thực hiện 

nhiệm vụ 

này 

Thiếu 

kiến 

thức, kỹ 

năng/ 

kinh 

nghiệm 

để thực 

hiện 

Nhận 

thức, tâm 

lý, thói 

quen sinh 

hoạt 

Khó khăn 

do khó áp 

dụng các 

quy định 

của pháp 

luật cụ thể 

Khó khăn 

khác 

thực về dịch vụ và sản phẩm cho ngƣời tiêu dùng của công ty, doanh nghiệp trên địa 

bàn 

14. Thực hiện các quy định của pháp luật liên quan Cung cấp thông tin về ảnh hƣởng 

tới môi trƣờng của sản phẩm 

      

15. Xây dựng thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp, phổ biến thông tin 

về sản phẩm xanh đến ngƣời tiêu dùng 

      

16. Xây dựng và thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Tổ chức chƣơng trinh, 

chiến dịch quảng cáo, quảng bá sản phẩm, dịch vụ  xanh của công ty, doanh nghiệp 

      

17. Xây dựng và thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Tổ chức ngày hội tiêu dùng 

xanh 

      

 18. Tổ chức Tuyên truyền cho ngƣời tiêu dùng hạn chế sử dụng bao bì, túi đựng 

hàng hóa gây hại đến môi trƣờng nhƣ: Hạn chế sử dụng túi nilon… 

      

19. Tổ chức Tuyên truyền, cung cấp thông tin để khuyến khích ngƣời tiêu dùng sử 

dụng hàng hóa có dán nhãn sinh thái, dán nhãn tiết kiệm năng lƣợng 

      

20. Tổ chức Tuyên truyền, cung cấp thông tin để khuyến khích ngƣời tiêu dùng sử 

dụng hàng hóa có khả năng tái chế, tái sử dụng 

     

 

 

21. Xây dựng trụ sở; các công trình của cơ quan đơn vị theo hƣớng tiết kiệm năng 

lƣợng, sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trƣờng 

      

22. Có quy định Ƣu tiên sử dụng, lắp đặt các thiết bị, các sản phẩm có dánh nhãn 

sinh thái, nhãn tiết kiệm năng lƣợng tại cơ quan 

      

23. Có quy định để cán bộ, công nhân viên của cơ quan sử dụng tiết kiệm năng lƣơng 

nhƣ: điện, nƣớc; sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu 

      

 24. Các chƣơng trình, hoạt động khác …………………………. 

…………………………………………………………………… 

      



 

 

 

Câu 6. Đánh dấu vào đặc điểm của các thiết bị sau đây mà cơ quan, đơn 

vị nơi ông/bà công tác đang sử dụng? 

Loại hàng 

Hóa 

Có dán 

nhãn năng 

lƣợng /là 

thiết bị tiết 

kiệm năng 

lƣợng 

Không có 

dán nhãn 

năng lƣợng / 

là sản phẩm 

thông 

thƣờng 

không tiết 

kiệm năng 

lƣợng 

Là sản 

phẩm sử 

dụng năng 

lƣợng mặt 

trời; năng 

lƣợng sạch 

1. Máy vi tính    

2. Máy phô tô/ máy in    

3. Các loại máy móc, dụng cụ khác    

4. Mánh lạnh/điều hòa nhiệt độ     

5. Bòng đèn , thiết bị chiếu sáng    

6. Phƣơng tiện giao thông    

7. Bình nóng lạnh    

 

Câu 7 Đánh dấu vào đặc điểm của các thiết bị mà Cơ quan, đơn vị  nơi ông 

bà công tác đang sử dụng? 

Loại  Thiết bị văn phòng 

Sản phẩm tái 

chế / có hàm 

lƣợng tái chế 

cao 

Sản 

phẩm 

nguyên 

chất 

Không biết/ 

không quan 

tâm 

10. Giấy     

11. Bàn ghế     

Văn phòng phẩm khác    

12. Tủ , kệ     

13. Đồ dùng làm từ nhựa    

14. Đồ dùng làm từ nhựa tái chế    

15. Đồ dùng làm từ nhựa nguyên chất    

16. Thiết bị, đồ dùng khác    

 

  



 

 

 

Câu 8. Theo ông/ bà nhà nƣớc nên thực hiện những biện pháp gì 

sau đây để thúc đẩy sản xuất, phân phối, tiêu dùng xanh? 

(Ông bà/ tích “X” vào ô để đánh giá theo các mức)   

Biện pháp Đánh giá  

1. Áp thuế môi trƣờng 

  Không nên              Nên                 

   

   Nếu nên thì mức độ cấp thiết 

         1              2               3       

   

Ít cấp thiết   cấp thiết    rất cấp 

thiết                  

2. Hỗ trợ doanh nghiệp để nghiên cứu phổ biến sản 

phẩm xanh đến tay ngƣời tiêu dùng 

  Không nên              Nên                 

   

   Nếu nên thì mức độ cấp thiết 

         1              2               3       

   

Ít cấp thiết   cấp thiết    rất cấp 

thiết                  

3. Áp thuế tiêu thụ đặc biệt với các sản phẩm hàng hóa, 

dịch vụ gây ảnh hƣởng không tốt với môi trƣờng 

  Không nên              Nên                 

   

   Nếu nên thì mức độ cấp thiết 

         1              2               3       

   

Ít cấp thiết   cấp thiết    rất cấp 

thiết                  

4. Ban hành và thực thi các chính sách liên quan đến 

việc khuyến khích các doanh nghiệp cải thiện công 

nghệ, tăng năng xuất, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực 

  Không nên              Nên                 

   

   Nếu nên thì mức độ cấp thiết 

         1              2               3       

   

Ít cấp thiết   cấp thiết    rất cấp 

thiết                  

5. Ban hành và thực thi các quy định pháp luật liên quan 

đến việc buộc các doanh nghiệp cắt giảm công nghệ gây 

ô nhiễm 

  Không nên              Nên                 

   

   Nếu nên thì mức độ cấp thiết 

         1              2               3       

   

Ít cấp thiết   cấp thiết    rất cấp 

thiết                  

6. Ban hành và thực thi các quy định pháp luật liên quan 

đến việc buộc các doanh nghiệp cung cấp thông tin 

trung thực về sản phẩm và dịch vụ 

  Không nên              Nên                 

   

   Nếu nên thì mức độ cấp thiết 

         1              2               3       



 

 

 

   

Ít cấp thiết   cấp thiết    rất cấp 

thiết                  

7. Ban hành và thực thi các quy định pháp luật liên quan 

đến việc buộc các doanh nghiệp cung cấp thông tin 

trung thực về ảnh hƣởng môi trƣờng của sản phẩm 

trƣớc khi đƣa ra thị trƣờng 

  Không nên              Nên                 

   

   Nếu nên thì mức độ cấp thiết 

         1              2               3       

   

Ít cấp thiết   cấp thiết    rất cấp 

thiết                  

8. Ban hành và thực thi các quy định pháp luật liên quan 

đến việc buộc các doanh nghiệp Sử dụng năng lƣợng tái 

tạo hoặc thực hiện các hoạt động bền vững 

  Không nên              Nên                 

   

   Nếu nên thì mức độ cấp thiết 

         1              2               3       

   

Ít cấp thiết   cấp thiết    rất cấp 

thiết                  

9. Áp dụng các quy định liên quan đến lƣợng năng 

lƣợng tiêu thụ của sản phẩm 

  Không nên              Nên                 

   

   Nếu nên thì mức độ cấp thiết 

         1              2               3       

   

Ít cấp thiết   cấp thiết    rất cấp 

thiết                  

10. Các giải pháp 

khác……………………………............ 

………………………………………………………… 

         1              2               3       

   

Ít cấp thiết   cấp thiết    rất cấp 

thiết                  

 

  



 

 

 

C. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

Xin ông bà vui lòng cho biết một số thông tin về cơ quan, đơn vị 

Câu 1. Cơ quan, đơn vị nơi ông bà công tác là cơ quan nào sau đây? (ông/ 

bà khoanh tròn vào đáp án phù hợp) 

1. Chính phủ,  

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

3.  Cơ quan trực thuộc chính phủ,  

4. UBND cấp tỉnh/ thành phố  

5. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh/ thành phố 

6. UBND cấp quận/huyện /thị xã  

7. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận Huyện/ thị xã 

8. UBND cấp xã /phƣờng 

9. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã/ phƣờng 

10. Cơ quan tƣ pháp: Tòa án, Viện kiểm sát 

11. Hội đồng nhân dân 

12. Quốc hội 

Câu 2: Ngành, lĩnh vực Ông/ bà công tác hiện nay? (ông/ bà khoanh tròn 

vào đáp án phù hợp) 

1. Tài nguyên, môi trƣờng 

2. Công thƣơng 

3. Nông nghiệp và phát triển, nông thôn 

4. Lao động, thƣơng binh và xã hội 

5. Y tế 

6. Giao thông, vận tải 

7. Tài chính 

8.  Kế hoạch và đầu tƣ 

9.  Du lịch 

10.  Xây dựng 

11.  Khoa học và công nghệ 

12.  Thông tin và truyền thông 

13. An ninh, quốc phòng 

14.  Ngành, lĩnh vực khác 

Trân trọng cảm ơn 



 

 

 

MS2: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

(Dành cho doanh nghiệp sản xuất, phân phối sản phẩm) 

Kính thƣa quý ông/bà! 

Để có những đánh giá sát thực về việc hoạch định và thực thi chính sách 

Tiêu dùng xanh ở Việt Nam nhằm cung cấp luận cứ khóa học nhằm đề xuất khung  

chính sách tiêu dùng xanh trong thời kỳ tới chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: 

“Chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam” 

Xin ông (bà) vui lòng cho ý kiến, đánh giá của mình về những nội dung sau 

đây bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống tƣơng ứng mà ông (bà) cho là phù hợp 

hoặc điền câu trả lời vào chỗ trống. Thông tin mà Ông/Bà cung cấp chỉ phục vụ cho 

mục đích nghiên cứu khoa học và đƣợc ghi dƣới dạng khuyết danh. Rất mong đƣợc 

sự giúp đỡ của quý ông/bà 

Giải thích một số thuật ngữ: 

* Tiêu dùng xanh là một chuỗi các hành vi: i) Mua sắm một sản phẩm hoặc 

dịch vụ xanh; ii) Sử dụng xanh: tiết kiệm, tái sử dụng, tái chế, sử dụng bao bì xanh, 

xử lí rác xanh; iii) Tuyên truyền và tác động đến cộng đồng thực hiện mua sản 

phẩm xanh và sử dụng xanh 

* Một sản phẩm đƣợc xem là xanh nếu đáp ứng đƣợc một trong 4 tiêu chí: 

Sản phẩm đƣợc tạo ra từ các vật liệu thân thiện với môi trƣờng; Sản phẩm đem đến 

những giải pháp an toàn đến môi trƣờng và sức khoẻ; Sản phẩm giảm tác động đến 

môi trƣờng trong quá trình sử dụng; Sản phẩm tạo ra một môi trƣờng thân thiện và 

an toàn đối với sức khoẻ. 

 

A. THÔNG TIN NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN 

Họ và tên:………………………………………….. (Không bắt buộc) 

Công ty:………………………………………… 

Số Điện thoại:………………………………………….. (Không bắt 

buộc) 

B: NỘI DUNG CÂU HỎI 

Câu 1: Theo Ông/ Bà việc Nhà nƣớc ban hành và thực thi các chính sách tiêu 

dùng xanh nhƣ: (chính sách liên quan đến việc buộc các doanh nghiệp cải thiện 

công nghệ, tăng năng xuất, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực; Cắt giảm công nghệ 

gây ô nhiễm; Cung cấp thông tin trung thực về sản phẩm và dịch vụ; Cung cấp 

thông tin trung thực về ảnh hưởng môi trường của sản phẩm; Sử dụng năng lượng 

tái tạo hoặc thực hiện các hoạt động bền vững; Áp dụng các quy định liên quan đến 

lượng năng lượng tiêu thụ của sản phẩm; áp thuế môi trường … )sẽ ảnh hƣởng nhƣ 



 

 

 

thế nào đến hoạt động của công ty, doanh nghiệp? (Ông /bà sắp xếp theo thứ tự ưu 

tiên giảm dần những tác động lớn nhất ông bà đánh số 1 sau đó giảm dần đến hết) 

 

 

Tác động 
Số thứ tự 

ƣu tiên 

9) Làm tăng chi phí sản xuất của doanh nghiệp  

10) Làm giảm kết quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp  

11) Làm giảm sức cạnh tranh trên thị trƣờng của doanh nghiệp  

12) Sẽ  cắt giảm lợi nhuận của doanh nghiệp  

13) Sẽ đem đến cho doanh nghiệp các cơ hội tạo ra giá trị mới  

14) Làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trƣờng   

15) Làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp  

16)  Các tác động khác (ghi rõ) ……………….…………………  

 Câu 2. Công ty/doanh nghiệp của ông/bà lựa chọn máy móc, thiết bị; dây 

chuyền  sản xuất dựa vào những tiêu chí nào sau đây? (Ông /bà sắp xếp theo 

thứ tự ƣu tiên giảm dần những yếu tố quan trọng nhất ông bà đánh số 1 sau đó 

giảm dần đến hết) 

Tiêu chí để lựa chọn máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất cho 

doanh nghiệp 

Số thứ tự 

ƣu tiên 

1) Giá cả  

2) Nguồn gốc, xuất xứ, thƣơng hiệu của máy móc, thiết bị, dây 

truyền sản xuất 

 

3) Lƣợng năng lƣợng mà máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất 

tiêu thụ 

 

4) Khả năng tác động đến môi trƣờng của máy móc, thiết bị, dây 

truyền sản xuất 

 

5) Mức độ hiện đại của máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất  

6) Mức độ hao phí nguyên vật liệu của máy móc, thiết bị, dây 

cuyền sản xuất  

 

7) Khả năng sử dụng máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất của 

ngƣời lao động 

 

8) Các tiêu chí khác (ghi rõ). ………………………………….. 

 ……………………………………………………………. 

 

 

  



 

 

 

Câu 3. Hiện tại Doanh nghiệp/ công ty của ông bà nhận đƣợc những loại 

hỗ trợ, ƣu đãi nào sau đây từ phía chính phủ để thay đổi dây chuyền sản xuất 

theo hƣớng tiết kiệm năng lƣợng, tiết kiệm nguyên vật liệu; thân thiện với môi 

trƣờng, thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và sản xuất thu hồi năng lƣợng từ chất 

thải; sử dụng sản phẩm mới sử dụng năng lƣợng sạch, năng lƣợng tái tạo, sản 

xuất và cung cấp sản phẩm xanh đến ngƣời tiêu dùng? (Ông bà/ tích “X” vào ô 

để đánh giá theo các mức độ nhận được hỗ trợ, ưu đãi trong đó:  

0 điểm là không nhận đƣợc hỗ trợ, ƣu đãi 

1 là nhận đƣợc hỗ trợ, ƣu đãi rất ít;  

2 là nhận đƣợc hỗ trợ, ƣu đãi ở mức trung bình,  

3 là nhận đƣợc hỗ trợ, ƣu đãi  ở mức khá nhiều 

4 là nhận đƣợc hỗ trợ, ƣu đãi ở mức rất nhiều . 

Các loại hỗ trợ, ƣu đãi Điểm 

1) Giảm thuế      0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

2) Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực     0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

3) Ƣu đãi, hỗ trợ để mở rộng thị trƣờng     0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

4) Hỗ trợ về vốn     0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

5) Hỗ trợ về thủ tục hành chính     0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

6) Hỗ trợ cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ     0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

7) Hỗ trợ xây dựng chuỗi nhà hàng, gian hàng giới 

thiệu và cung cấp sản phẩm xanh đến tay ngƣời tiêu 

dùng 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

8) Hỗ trợ về giá đối với việc sản xuất, cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ xanh 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

9) Các loại hỗ trợ khác ( ghi rõ) ………………… 

………………………………………………………… 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

 

  



 

 

 

Câu 4. Ông/ bà cho ý kiến đánh giá về những quy định sau đây của 

chính phủ trên một số tiêu chí (Ông bà/ đánh giá theo thang điểm 5 trong đó: 

- 1 là ở mức độ rất kém;  

- 2 là ở mức độ kém; 

- 3 là mức trung bình;  

- 4 là thực hiện tốt; 

- 5 là thực hiện rất tốt. 

Nếu không biết đến những quy định này ông bà đánh dấu X vào ô không biết) 

 Tính 

bao quát 

của quy 

định 

Mức độ 

phù hợp 

của quy 

định 

Mức độ 

nghiêm 

minh, 

chặt chẽ 

của quy 

định 

Mức độ 

chồng 

chéo của 

các quy 

định 

Không 

biết 

đến 

quy 

định 

này 

1) Hệ thống các quy định về môi 

trƣờng 
     

2) Chính sách hỗ trợ nhằm thúc 

đẩy việc sử dụng năng lƣợng tái 

tạo hoặc thực hiện các hoạt 

động bền vững 

     

3) Thuế tài nguyên 

 
     

4) Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với 

các hàng hóa, dịch vụ gây ảnh 

hƣởng không tốt với môi trƣờng 

     

5) Phí bảo vệ môi trƣờng 

 
     

6) Các quy định liên quan đến 

nhãn sinh thái (nhãn môi 

trƣờng) 

     

7) Các quy định, tiêu chuẩn nhập 

khẩu công nghệ, dây chuyền sản 

xuất 

     

8) Luật sử dụng năng lƣợng tiết 

kiệm, hiệu quả 
     

9) Luật chuyển giao công nghệ 

năm 2006 
     

10) Các quy định liên quan đến hỗ 

trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

xanh 

     

11) Các quy định liên quan đến xây 

dựng mạng lƣới tiêu dùng xanh 
     

 



 

 

 

Câu 5.  Ông/bà cho ý kiến đánh giá về mức độ thực hiện những chƣơng 

trình, hoạt động sau của công ty, doanh nghiệp? (Ông bà/ tích “X” vào ô để 

đánh giá theo các mức độ thực hiện trong đó:  

0 điểm là không thực hiện 

1 là thực hiện ở mức rất ít;  

2 là thực hiện ở mức trung bình,  

3 là thực hiện ở mức khá nhiều 

4 là thực hiện ở mức rất nhiều . 

Chƣơng trình, hoạt động Điểm 

1. Gắn nhãn sinh thái/gắn nhãn xanh cho sản phẩm 

của công ty 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

2. Khuyến khích sử dụng các công nghệ tiết kiệm 

năng lƣợng 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

3. Đóng gói sản phẩm theo tiêu chuẩn xanh     0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

4. Tái chế bao bì      0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

5. Thiết lập các ngƣỡng phát thải trong sản xuất     0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

6. Áp dụng các tiêu chuẩn công nghệ hiện đại trong 

sản xuất 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

7. Sử dụng hiệu quả năng lƣợng và giảm ô nhiễm 

trong quá trình sản xuất 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

8. Khuyến khích tái sử dụng thông qua sửa chữa và 

thay thế 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

9. Sử dụng công nghệ thu gom, xử lý chất thải theo 

đúng quy định của phảm luật 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

10. Xây dựng, thực hiện Chƣơng trình, dự án, hoạt 

động nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ xanh 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

11. Cung cấp thông tin trung thực về dịch vụ và sản 

phẩm cho ngƣời tiêu dùng 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

12. Cung cấp thông tin về ảnh hƣởng tới môi     0           1        2          3         4 



 

 

 

trƣờng của sản phẩm cho ngƣời tiêu dùng      

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

13.  Xây dựng mạng lƣới, cửa hàng, gian hàng 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ xanh đến tay ngƣời tiêu 

dùng 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

14. Cung cấp, phổ biến thông tin về sản phẩm xanh 

đến ngƣời tiêu dùng 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

15. Tổ chức chƣơng trinh, chiến dịch quảng cáo, 

quảng bá sản phẩm, dịch vụ  xanh của công ty, 

doanh nghiệp 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

16. Tổ chức ngày hội tiêu dùng xanh     0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

17.  Tuyên truyền cho ngƣời tiêu dùng hạn chế sử 

dụng bao bì, túi đựng hàng hóa gây hại đến môi 

trƣờng nhƣ: Hạn chế sử dụng túi nilon… 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

18. Tuyên truyền, cung cấp thông tin để khuyến 

khích ngƣời tiêu dùng sử dụng hàng hóa có dán 

nhãn sinh thái, dán nhãn tiết kiệm năng lƣợng 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

19. Tuyên truyền, cung cấp thông tin để khuyến 

khích ngƣời tiêu dùng sử dụng hàng hóa có khả 

năng tái chế, tái sử dụng 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

20. Xây dựng các công trình của công ty, doanh 

nghiệp theo hƣớng tiết kiệm năng lƣợng, sử dụng 

nguyên vật liệu thân thiện với môi trƣờng 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

21. Ƣu tiên sử dụng, lắp đặt các thiết bị, các sản 

phẩm có dánh nhãn sinh thái, nhãn tiết kiệm năng 

lƣợng 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

22. Có quy định để cán bộ, công nhân viên của 

công ty, doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm năng 

lƣơng nhƣ: điện, nƣớc; sử dụng tiết kiệm nguyên 

vật liệu 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

23.  Các chƣơng trình, hoạt động khác 

………………………….…………………………

……………………………………………………

…. 

    0           1        2          3         4 

     

   Ko       ít           bt       nhiều   rất nhiều 

 



 

 

 

Câu 6. Ông/ bà cho biết một số khó khăn, rào cản mà công ty, doanh nghiệp của 

ông/ bà gặp phải trong quá trình thực hiện các chƣơng trình, hoạt động sau: Tích “X” vào 

ô phù hợp 

Chƣơng trình, hoạt động 

Khó khăn 

về kinh phí; 

cơ sở vật 

chất; mức 

độ hiện đại 

của dây 

chuyền sản 

xuất 

(Tài chính, 

kỹ thuật) 

Khó khăn 

về nguồn 

nhân lực 

để thực 

hiện 

(Nhân 

lực) 

Khó khăn 

do thiếu 

hoặc khó 

áp dụng 

các quy 

định của 

pháp luật 

(Chế tài) 

Khó 

khăn 

khác 

1. Gắn nhãn sinh thái/gắn nhãn xanh 

cho sản phẩm của công ty 

    

2. Mua sắm xanh ở khu vực công của 

công ty 

    

3. Khuyến khích sử dụng các công 

nghệ tiết kiệm năng lƣợng 

    

4. Đóng gói sản phẩm theo tiêu chuẩn 

xanh 

    

5. Tái chế bao bì      

6. Xây dựng mạng lƣới tiêu dùng xanh     

7. Thiết lập các ngƣỡng phát thải trong 

sản xuất 

    

8. Áp dụng các tiêu chuẩn công nghệ 

hiện đại trong sản xuất 

    

9. Sử dụng hiệu quả năng lƣợng và 

giảm ô nhiễm trong quá trình sản 

xuất 

    

10. Tái sử dụng thông qua sửa chữa và 

thay thế 

    

11. Sử dụng công nghệ thu gom, xử lý 

chất thải theo đúng tiêu chuẩn, quy 

định của pháp luật 

    

12. Cung cấp thông tin trung thực về 

dịch vụ và sản phẩm 

    

13. Cung cấp thông tin về ảnh hƣởng tới 

môi trƣờng của sản phẩm 

    

14.  Xây dựng mạng lƣới, cửa hàng, 

gian hàng cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ xanh 

    

15. Cung cấp, phổ biến thông tin về sản 

phẩm xanh đến ngƣời tiêu dùng 

    

16. Tổ chức ngày hội tiêu dùng xanh     

17. Nghiên cứu phát triển sản phẩm     



 

 

 

dịch vụ xanh 

18.  Tuyên truyền cho ngƣời tiêu dùng 

hạn chế sử dụng bao bì, túi đựng 

hàng hóa gây hại đến môi trƣờng 

nhƣ: hạn chế sử dụng túi nilon… 

    

19. Tuyên truyền, cung cấp thông tin để 

khuyến khích ngƣời tiêu dùng sử 

dụng hàng hóa có dán nhãn sinh 

thái, dán nhãn tiết kiệm năng lƣợng 

    

20. Tuyên truyền, cung cấp thông tin để 

khuyến khích ngƣời tiêu dùng sử 

dụng hàng hóa có khả năng tái chế, 

tái sử dụng 

    

21. Xây dựng các công trình của công 

ty, doanh nghiệp theo hƣớng tiết 

kiệm năng lƣợng, sử dụng nguyên 

vật liệu thân thiện với môi trƣờng 

    

22. Đóng thuế, phí bảo vệ môi trƣờng     

23. Thi hành Luật sử dụng năng lƣợng 

tiết kiệm, hiệu quả 

    

24. Thi hành Luật chuyển giao công 

nghệ năm 2006 

    

25.  Thi hành Thuế tiêu thụ đặc biệt đối 

với các hàng hóa, dịch vụ gây ảnh 

hƣởng không tốt với môi trƣờng 

    

26.  Các chƣơng trình, hoạt động khác  

 

……………………………………

… 

    



 

 

 

C. Thông tin về doanh nghiệp, công ty 

Câu 1: Địa điểm hoạt động của công ty 

Huyện/Quận/TP:……………………………………..Tỉnh/TP………………………

… 

Câu 2. Công ty, doanh nghiệp của ông / bà sản xuất, kinh doanh những loại 

sản phẩm, dịch vụ nào sau đây? 

Các loại sản phẩm, dịch vụ Sản xuất 

1. Đồ điện gia dụng (bóng đèn, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều 

hòa…….) 

 

2. Thực thẩm  

3. Các loại bao bì, đóng gói sản phẩm  

4. Máy móc, Thiết bị, dây chuyền sản xuất  

5. Nguyên vật liệu xây dựng  

6. Thiết bị văn phòng  

7. Quần áo, giầy dép  

8. Dịch vụ du lịch  

9. Dịch vụ y tế  

10. Dịch vụ giáo dục  

11. Các loại sản phẩm, dịch vụ khác  
 

Câu 3. Công ty, doanh nghiệp của ông bà thuộc thành phần kinh tế nào sau 

đây? 

Tích X Công ty Tích X Công ty 

 

1. Công ty, doanh nghiệp nhà nƣớc  

4. Công ty, doanh nghiệp 

có 100% vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài 

 2. Công ty, doanh nghiệp liên 

doanh giữa nhà nƣớc và tƣ nhân 
 5. Hợp tác xã 

 
3. Công ty, doanh nghiệp tƣ nhân  

6. Doanh nghiệp của các tổ 

chức chính trị - xã hội 
 

Câu 4. Quy mô của doanh nghiệp, công  ty? 

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ (với 10 ngƣời lao động trở xuống) 

 

 

2. Doanh nghiệp nhỏ (Tổng nguồn vốn  từ 20 tỷ đồng trở xuống, số lao động 

từ 10 đến 200 người với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây 

dựng; với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ thương mại là có tổng 

nguồn vốn từ 10 tỷ đồng trở xuống có lao động từ 10 đến 50 người ) 

 

3. Doanh nghiệp Vừa (Tổng nguồn vốn từ trên 20 đến 100 tỷ đồng, số lao 

động từ trên 200 đến 300 với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp 

xây dựng và với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ là có tổng nguồn 

vốn trên 10 tỷ đến 50 tỷ và số lao động từ trên 50 đến 100 người) 

 

4. Doanh nghiệp lớn Tổng số vốn hơn 100 tỷ hoặc lao động trên 300 ngƣời  

Trân trọng cảm ơn! 



 

 

 

MS3: PHIẾU ĐIỀU TRA NGƢỜI TIÊU DÙNG 

Đề tài: “Nghiên cứu chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam” 

“Ghi chú: Phiếu thu thập các số liệu chỉ nhằm mục đích cho nghiên cứu mà không 

có mục đích nào khác. Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo mật.  

Tác giả xin cam kết và chân thành cảm ơn”! 

I. Thông tin chung 

Phỏng vấn ngày:          /          /2018      

Tỉnh:  

Họ và tên ngƣời đƣợc phỏng vấn:   

Tuổi: .......................................................Giới tính:   

Trình độ văn hóa:  

Trình độ chuyên môn:    

            Đại học/trên đại học               [  ]             

           Cao đẳng/trung cấp      [  ]               

       Trung học phổ thông  [  ]           

Loại hộ : 

             Khá      [  ]            Trung bình     [  ]          Nghèo    [  ] 

 

II. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi tiêu dùng xanh 

(Ghi chú: Mức độ ảnh hưởng: 1: 80% - 100%; 2. 60% - 80%; 3. 40% - 60%; 4. 20% - 

40%; 5. < 20%) 

Các nhân tố ảnh hƣởng đến 

hành vi tiêu dùng xanh 

Ý kiến 

1 2 3 4 5 

Giá cả hàng hóa      

Nhận thức      

Trình độ văn hóa/giáo dục      

Thu nhập      

Văn hóa tiêu dùng      

Phong tục tập quán/tôn giáo      

Mức độ phát triển kinh tế      

Cơ chế chính sách      

Yếu tố lợi ích trong tiêu dùng      

Môi trƣờng      

 

  



 

 

 

III. Kết quả và hiệu quả của quá trình thực thi chính sách tiêu dùng xanh 

3.1 Anh/chị biết đến các chính sách tiêu dùng xanh nào? Kể tên một số chính sách? 

  

3.2 Anh/chị đã tham gia các khóa tập huấn về tiêu dùng xanh nào chƣa? 

Có     [  ]            Chƣa     [  ]           

3.3 Anh chị biết chính sách/chƣơng trình tiêu dùng xanh qua kênh thông tin nào? 

Internet [  ]            Bạn bè  [  ]             

Tivi  [  ]            Sách/báo/tạp chí  [  ]             

Ngƣời nhà [  ]            Khác  [  ]             

3.4 Anh/chị đã bao giờ thay đổi thói quen để mua các sản phẩm thân thiện với môi trƣờng 

chƣa? 

Thay đổi nhiều       [  ]         Một vài lần   [  ]         

Thay đổi những rất ít  [  ]         Chƣa thay đổi đƣợc      [  ]           

3.5 Nếu có. Anh/chị đã thay đổi những thói quen mua sắm/tiêu dùng xanh nào? 

[  ]        Tắt điện sau khi dùng     

[  ]        Sử dụng những thiết bị điện tiết kiệm điện  

[  ]        Sử dụng xăng thân thiện môi trƣờng    

[  ]        Hạn chế sử dụng túi bóng ni lông trong mua sắm   

[  ]        Không để dƣ thừa thức ăn/không đổ thức ăn dƣ thừa 

[  ]        Sử dụng các thiết bị tiết kiệm nƣớc 

[  ]        Tiết kiệm nƣớc trong quá trình sử dụng 

[  ]        Mua sắm các sản phẩm thân thiện môi trƣờng (nếu có lấy ví dụ):  

[  ]        Mua sắm các sản phẩm/hàng hóa sử dụng công nghệ thân thiện với môi trƣờng 

3.6 Hiệu quả của chính sách tiêu dùng xanh 

Kết quả Tốt hơn Không thay đổi Kém đi 

Nhận thức    

Tiết kiệm năng 

lƣợng 

   

Tiết kiệm chi phí    

Sức khỏe    

Môi trƣờng    

Lối sống    

 

  



 

 

 

IV. Các nhân tố ảnh hƣởng đến quá trình hoạch định và thực thi chính sách 

(Ghi chú: Mức độ ảnh hưởng: 1: 80% - 100%; 2. 60% - 80%; 3. 40% - 60%; 4. 20% - 

40%; 5. < 20% - có thể tích lại 1 mức nhiều lần) 

Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạch định 

và thực thi chính sách 

Tuyên 

truyền 
Đào tạo 

Thực 

hành 

Hành 

động 

Trình độ văn hóa/giáo dục     

Văn hóa/thói quen tiêu dùng     

Phong tục tập quán/tôn giáo     

Mức độ phát triển kinh tế     

Cơ chế chính sách     

Yếu tố lợi ích trong tiêu dùng     

Môi trƣờng     

Giới tính     

Tuổi     

 

V. Ảnh hƣởng của chính sách tiêu dùng xanh lên tiêu dùng hàng hóa của ngƣời dân 

Ghi chú: (1) Hoàn toàn không đồng ý; (2) Không đồng ý; (3) Trung lập; (4) Đồng ý; (5) 

Rất đồng ý 

Ảnh hƣởng của chính sách tiêu dùng xanh 
Ý kiến 

1 2 3 4 5 

Lợi ích của chính sách tiêu dùng xanh      

- Giảm chi phí tiêu dùng      

- Tăng số lƣợng sản phẩm tiêu dùng      

- Tiếp cận sản phẩm chất lƣợng hơn/thân thiện môi 

trƣờng hơn 

     

- Sử dụng những sản phẩm đảm bảo về sức khỏe      

Nhận thức/hành vi/ứng xử tiêu dùng xanh 1 2 3 4 5 

- Tăng hiểu/biết về tiêu dùng xanh      

- Tăng hiểu/biết về tiêu dùng các sản phẩm thân thiện môi 

trƣờng 
     

- Thay đổi hành vi tiêu dùng những sản phẩm thân thiện 

môi trƣờng 
     

- Tăng nhận thức về trách nhiệm trong tiêu dùng sản 

phẩm thân thiện môi trƣờng 
     



 

 

 

- Tăng ứng xử/hành động trong tiêu dùng xanh      

Đầu tƣ 1 2 3 4 5 

- Tăng đầu tƣ các sản phẩm thân thiện môi trƣờng      

- Tăng hiệu quả của đầu tƣ cho các hàng hóa và dịch vụ      

- Thay đổi hƣớng đầu tƣ và các thị trƣờng hàng tiêu dùng      

- Tăng đầu tƣ cho các sản phẩm khoa học công nghệ      

- Tăng hiệu quả sử dụng vốn      

Môi trƣờng      

- Giảm ô nhiễm và áp lực lên môi trƣờng      

- Giảm chi phí khắc phục ô nhiễm môi trƣờng      

- Tăng trách nhiệm và nhận thức về môi trƣờng      

- Môi trƣờng phát triển bền vững và thân thiện hơn      

Bền vững trong tiêu dùng 1 2 3 4 5 

- Thói quen tiêu dùng xanh bền vững hơn      

- Đảm bảo cân bằng giữa lợi ích – xã hội – môi trƣờng      

- Tăng trách nhiệm và nhận thức về tiêu dùng xanh      

- Đảm bảo tài nguyên và môi trƣờng cho thế hệ tƣơng lai      

Mức độ ảnh hƣởng của chính sách tiêu dùng xanh 1 2 3 4 5 

- Ảnh hƣởng rất lớn đến tiêu dùng hàng hóa      

- Ảnh hƣởng cả tích cực và tiêu cực đến tiêu dùng hàng 

hóa 
     

- Ảnh hƣởng tích cực lớn hơn tiêu cực      

 

 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 

 

 


