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Lời mở đầu
Ở Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, hoạt động kinh 

tế từ trước đến nay vẫn chủ yếu dựa trên cách tiếp cận truyền thống, đó 
là kinh tế tuyến tính. Hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu thô, bán, sử 
dụng (tiêu dùng) và sau đó hầu hết được thải bỏ như phế thải. Đồng thời, 
nhiều các sản phẩm tiêu dùng không được sử dụng hết vòng đời của chúng 
và một số được mua chỉ để sử dụng một lần. Trong bối cảnh đó, khái niệm 
kinh tế tuần hoàn (KTTH) xuất hiện và khuyến khích chuyển dần từ mô hình 
tuyến tính này sang mô hình sử dụng tốt hơn các nguồn lực, không chỉ bền 
vững hơn, mà còn tạo ra một loạt các cơ hội mới cho chuyển đổi mô hình 
tăng trưởng toàn diện. 

Kinh tế tuần hoàn hiện đang trở thành xu hướng phát triển chung 
trên toàn cầu và được chọn trở thành trọng tâm trong chính sách phát triển 
của nhiều quốc gia và đô thị trên thế giới hướng tới phát triển bền vững. 
Tại Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 đã đề cập cụ thể 
đến nội dung về phát triển KTTH tại Điều 142, theo đó, “Kinh tế tuần hoàn 
là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch 
vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn 
chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường”. Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật BVMT năm 2020 đã quy định tiêu chí, lộ trình 
và cơ chế khuyến khích phát triển KTTH. Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 
7/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế 
tuần hoàn ở Việt Nam cũng đã giao UBND các tỉnh, thành phố chủ động xây 
dựng, thực hiện lộ trình và các nhiệm vụ, giải pháp để tạo thuận lợi cho các 
mô hình, dự án KTTH trên địa bàn. 
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Đánh giá hiện trạng và phân tích các cơ hội, thách thức để phát triển 
KTTH tại Đà Nẵng cho thấy có nhiều lý do để việc chuyển đổi và áp dụng 
mô hình kinh tế tuần hoàn cho thành phố Đà Nẵng là cần thiết: (1) chấm 
dứt tình trạng khối lượng chất thải liên tục tăng nhưng không có phương 
án xử lý hiệu quả và không khai thác được giá trị kinh tế từ chất thải; (2) 
hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường gây ra bởi mô hình kinh tế 
tuyến tính đang áp dụng; mang lại những lợi ích trong bối cảnh khan hiếm 
tài nguyên, biến đổi khí hậu (3) khai thác được nền tảng công nghệ cao hiện 
có của thành phố (4) khắc phục, điều chỉnh những vấn đề về kinh tế - xã hội 
như dân số già hóa nhanh chóng, tăng trưởng kinh tế không ổn định do ảnh 
hưởng bởi các rủi ro phi truyền thống, thất nghiệp, việc làm lương thấp, 
tay nghề thấp, bất bình đẳng thu nhập, bình đẳng giới tính; (5) giúp cho đạt 
nhiều mục tiêu, chỉ tiêu yêu cầu của SDGs.

 Để phát triển kinh tế tuần hoàn cho thành phố, đánh giá tình trạng 
hiện tại và xác định mục tiêu, lộ trình phù hợp với tiêu chí của một thành 
phố tuần hoàn là cần thiết. Chính khoảng cách giữa trạng thái hiện tại và 
mục tiêu trong tương lai sẽ tạo ra tiềm năng đổi mới to lớn cho thành phố. 
Đề xuất này được thực hiện dựa trên nội dung có cập nhật của Báo cáo 
tổng hợp nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng và phát triển kinh tế tuần hoàn tại 
thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở tiếp thu các văn bản liên quan gắn với Luật 
Bảo vệ môi trường năm 2020, bổ sung bài học kinh nghiệm từ thử nghiệm 
chính sách về kinh tế tuần hoàn tại Đà Nẵng và lồng ghép vấn đề bình đẳng 
giới, nhận thức tầm quan trọng của hệ thống thu gom rác phi chính thống 
trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn của thành phố 
Đà Nẵng. 

  Lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng sẽ gắn 
với quan điểm, mục tiêu tổng thể và cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp để thực 
hiện kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ kế hoạch hành 
động quốc gia 10 năm, từ đây đến năm 2030.
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Phần 1:
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ TUẦN HOÀN TẠI 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ 
LỰA CHỌN LĨNH VỰC  
TRỌNG TÂM ĐỂ PHÁT TRIỂN

Photo by 
Ling Tang on Unsplash
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Tổng quan thành phố Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng nằm ở trung độ của Việt Nam, trên 
trục giao thông huyết mạch Bắc Nam, là cửa ngõ giao thông 
quan trọng của cả miền Trung và Tây Nguyên và là điểm cuối 
của Hành lang Kinh tế Đông Tây (EWEC).

Đà Nẵng có cơ sở hạ tầng phát triển. Cảng Đà Nẵng là 
cảng container được trang bị hiện đại ở khu vực miền Trung 
Việt Nam và là một trong những cảng thương mại lớn nhất 
Việt Nam. Sân bay quốc tế Đà Nẵng  là một trong ba sân 
bay lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam, khai thác hơn 890 
chuyến bay quốc tế mỗi tuần. Thành phố là nơi đầu tiên trên 
cả nước vận hành hệ thống mạng không dây Da Nang Wifi 
toàn thành phố, cung cấp hệ thống thông tin liên lạc an toàn 
và thuận tiện cho các tổ chức và cá nhân. Hạ tầng Công nghệ 
thông tin truyền thông tại Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Thành phố Đà Nẵng hiện có: 06 khu công 
nghiệp (1.066,52 ha, tỷ lệ lấp đầy gần 90%) đã đi vào hoạt 
động; Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; Khu công nghệ 
cao Đà Nẵng (1.128,4 ha) và đang đầu tư Khu Công nghiệp hỗ 
trợ Khu công nghệ cao Đà Nẵng (58,53 ha) ; và 03 khu công 
nghiệp mới đang kêu gọi đầu tư.

Thành phố Đà Nẵng có số dân vào năm 2020 là 
1.169.480 người với mật độ dân số là hơn 910 người/km2, là 
địa phương có tỷ lệ dân cư sống trong khu vực thành thị cao 
nhất nước (87,7%). Dân số trong độ tuổi lao động chiếm hơn 
51% dân số thành phố, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%. 
Năng suất lao động năm 2020 đạt 171,6 triệu đồng/lao động, 
cao nhất trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

1
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1.169.480 người
(2020)

Mật độ
người/km2

% dân thành thị
cao nhất nước

dân số 
tuổi lao động

lao động
qua đào tạo

Năng suất lao động
triệu đồng/người

910

87.7%

171,6

51%

60%
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Đà Nẵng có 36 trường Đại học và cao 
đẳng, 70 cơ sở dạy nghề và đào tạo1 và hơn 
394 trường học từ bậc học phổ thông tới 
ngành học mầm non.2 Số lượng sinh viên tốt 
nghiệp hằng năm từ các cơ sở đào tạo là 
khoảng 22.000 sinh viên.

Đà Nẵng có môi trường sống an toàn, an 
ninh. Đà Nẵng có nhiều điểm du lịch hấp dẫn 
với chiều sâu  lịch sử, văn hóa và di sản như 
Ngũ Hành Sơn, núi Bà Nà, Bán đảo Sơn Trà 
và Cổ viện Chàm. Thành phố được bao bọc 
bởi ba Di sản văn hóa thế giới: Huế, Hội An, 
Mỹ Sơn. 

Tốc độ tăng GRDP của thành phố cao 
hơn mức bình quân chung của cả nước, giá 
trị sản xuất các mặt hàng công nghiệp, nông 
nghiệp, thủy sản phát triển toàn diện. Cơ cấu 
kinh tế Đà Nẵng có chuyển dịch đáng kể theo 
hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp 
và dịch vụ phù hợp với xu thế chung của cả 
nước và những đô thị lớn. Thành phố Đà Nẵng 
có nhiều chính sách, chương trình xã hội giàu 
tính nhân văn như “Thành phố năm không”, 
“Thành phố ba có” và “Thành phố bốn an” 
đã và đang được triển khai. Việc lồng ghép 
các nội dung kế hoạch hành động vì sự tiến bộ 
của phụ nữ và thực hiện Luật Bình đẳng giới 
vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được 
các ngành, các địa phương, hội đoàn thể chú 
trọng.3

1 https://ipc.danang.gov.vn/en/web/guest/nguon-nhan-luc-chat-luong-cao

2 Giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng: 25 năm nhìn lại và định hướng phát triển cho tương lai. Lê Thị Bích Thuận. Ấn phẩm 25 năm 
thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

3  https://baodanang.vn/channel/5399/202010/thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-binh-dang-gioi-3845981/

4 Quyết định 1099/QĐ-UBND ngày 02/04/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi 
trường” giai đoạn 2021-2030

Đà Nẵng được công nhận là một trong 
những thành phố sạch nhất Việt Nam, thành 
phố bước đầu đã đạt được các mục tiêu quan 
trọng như: 

• chỉ số ô nhiễm không khí (API) trong khu 
vực đô thị luôn nhỏ hơn 100; 

• độ ồn tại khu dân cư nhỏ hơn 60dbA, 
đường phố nhỏ hơn 75dbA; 

• diện tích không gian xanh đô thị bình 
quân đầu người từ 6 - 8 m2/người; 

• tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tại các 
quận nội thành là 97,83%, khu vực nông 
thôn là 76,81%; 

• tỷ lệ nước thải công nghiệp đạt yêu cầu 
xả thải đạt 100%; 

• tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu 
vực đô thị đạt hơn 95%, khu vực nông 
thôn là hơn 70%; 

• tổng lượng nước thải sinh hoạt thu gom 
đến năm 2020 đạt trên 83%, tỷ lệ xử lý 
đạt quy chuẩn đạt hơn 50%.4 

Qua đó, thành phố Đà Nẵng được các Bộ, ngành, các tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận, đánh 
giá cao và đạt nhiều giải thưởng danh giá như: 

• Một trong 11 thành phố bền vững về môi trường của ASEAN (năm 2011); 

• Đô thị có không khí sạch và có hàm lượng cacbon phát thải thấp của châu Á (năm 2012);

• Thành phố phong cảnh châu Á (năm 2013); 

• Đô thị xuất sắc trong phong trào xây dựng đô thị xanh sạch đẹp, thành phố xuất sắc trong 
chuyển đổi (năm 2015); 

• Thành phố Xanh quốc gia của Việt Nam (năm 2018).

https://ipc.danang.gov.vn/en/web/guest/nguon-nhan-luc-chat-luong-cao
https://baodanang.vn/channel/5399/202010/thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-binh-dang-gioi-3845981/
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2.1. Thực trạng một số lĩnh vực phát triển có liên quan đến mô 
hình kinh tế tuần hoàn 

Xem xét thực trạng kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng theo 04 giai đoạn trong các 
ngành, lĩnh vực kinh tế nổi bật cho thấy một số đặc điểm sau.

Thực tiễn phát triển cho thấy một số ngành/lĩnh vực kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã 
quan tâm đến thiết kế theo nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn trước khi đưa vào triển khai thực 
hiện. 

Đối với thành phố Đà Nẵng, thực tiễn phát triển nông nghiệp đã cho thấy 
một số biểu hiện của kinh tế tuần hoàn trong ngành nông nghiệp như ở 
huyện Hòa Vang đã triển khai các mô hình Vườn - Ao - Chuồng (VAC) và 
biến thể Vườn - Ao - Chuồng - Biogas (VACB), Vườn - Ao - Chuồng - Rừng 
(VACR); 

Hiện nay, công trình FPT Complex là một trong những công trình thí điểm 
áp dụng các tiêu chuẩn công trình Xanh - Tiết kiệm năng lượng áp dụng 
phiên bản 2013 của QCVN09 và là công trình duy nhất hiện nay ở Đà Nẵng 
được cấp chứng chỉ Excellence in Design for Greater Efficiencies EDGE5 . 
Ngoài ra, tòa nhà khách sạn Ecogreen, khách sạn Như Minh và Trung tâm 
Tim mạch TP Đà Nẵng cũng là các đơn vị tuân thủ QCVN 09:2013/BXD.

5 FPT Complex sử dụng vật liệu cho công trình đều thân thiện cao với môi trường qua sản xuất bằng công nghệ tiên tiến. Thiết kế kiến 
trúc công trình và cảnh quan được tối ưu hóa, cho phép tận dụng năng lượng tự nhiên. Toàn bộ phần mái của FPT Complex Đà Nẵng là 
hệ thống pin mặt trời cực lớn, cảnh quan trong khuôn viên tòa nhà có công viên, đồi cỏ... FPT Complex Đà Nẵng là công trình kiến trúc có 
khả năng truyền cảm hứng làm việc cho người lao động. Các thiết kế về hệ thống kỹ thuật cũng ứng dụng công nghệ mới nhất trong điều 
hòa không khí cũng như thu gom hệ thống nước thải của Nhật. Nước thải sau khi xử lý có thể sử dụng để tưới cỏ và vệ sinh sân vườn…

Thực trạng phát triển  
kinh tế tuần hoàn tại Đà Nẵng

2

Trong lĩnh vực 
nông nghiệp

Trong lĩnh vực 
xây dựng

Thiết kế

1. Thiết kế

2. Sản xuất (bao gồm sản xuất/chế tạo
và phân phối, bán lẻ)

3. Tiêu dùng

4. Quản lý chất thải và Chuyển từ 
chất thải thành tài nguyên

1

2
3

4
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Trong giai đoạn 2015-2019, KCN Hòa Khánh được lựa chọn để thí điểm xây 
dựng khu công nghiệp sinh thái. 6 Trong giai đoạn 2015 - 2019, thành phố 
Đà Nẵng đã phối hợp với các chuyên gia thuộc Trung tâm Sản xuất sạch Việt 
Nam hỗ trợ đánh giá RECP7 hơn cho 29 doanh nghiệp; các chuyên gia của 
Dự án đã đề xuất 334 giải pháp sản xuất sạch hơn; trong đó 228 giải pháp 
đã được thực hiện, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm hơn 14 nghìn tỷ đồng/
năm; giảm hơn 50.000 m3 nước thải, 7.000 tấn CO2 và 2700 tấn chất thải 
rắn/năm. 

Trong các loại năng lượng tái tạo, thành phố Đà Nẵng có tiềm năng lớn ở 
năng lượng điện mặt trời. Tính đến hết năm 2020, toàn TP. Đà Nẵng có 
2.529 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt 
81,7 MWp, chưa có dự án điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời mặt nước. 8 

Ngoài ra, đối với báo cáo kiểm toán năng lượng, trên địa bàn thành phố đến 
nay có 49 doanh nghiệp là cơ sở năng lượng trọng điểm (chưa tính ngoài 
cơ sở năng lượng trọng điểm) thực hiện báo cáo kiểm toán năng lượng. 
Số lượng doanh nghiệp/cơ sở đã có người quản lý năng lượng được cấp 
chứng chỉ của Bộ Công Thương là 45. Để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm 
điện trong chiếu sáng giao thông đô thị, thành phố Đà Nẵng cũng đã triển 
khai hai dự án quan trọng là: Dự án Thí điểm thay thế hệ thống điện chiếu 
sáng công cộng bằng đèn LED và Dự án xây dựng hệ thống điều khiển trung 
tâm và điều khiển tủ điện từ xa.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã áp dụng mô hình 
kinh tế tuần hoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, có thể 
kể đến những doanh nghiệp điển hình như: Các doanh nghiệp đã đầu tư 
sản xuất gạch không nung; các công ty đã có những giải pháp sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và mang lại hiệu quả cao; Công ty TNHH MTV Công 
Nghệ Sinh Học Minh Hồng là một trong những điển hình của doanh nghiệp 
áp dụng kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực sản xuất, biến chất thải hữu cơ 
được thu gom thành Nước rửa chén hữu cơ, nước giặt Organic, nước lau 
sàn,... các doanh nghiệp và dự án khởi nghiệp thực hành theo hướng KTTH 
như mô hình Green Run Series, VietArt, Fuwa Refill Station, Green Building, 
Green University DUE,..

6  Quỹ Môi trường Toàn cầu và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ đã tài trợ cho Việt Nam thực hiện dự án “Triển khai sáng kiến KCN sinh thái 
hướng tới mô hình KCN bền vững tại Việt Nam”. Dự án tiến hành xây dựng thí điểm KCN sinh thái tại 3 khu công nghiệp gồm: KCN Khánh 
Phú (Ninh Bình), KCN Hòa Khánh (Đà Nẵng) và KCN Trà Nóc 1&2 (Cần Thơ). Mục tiêu của hợp phần thí điểm là lựa chọn những ví dụ điển 
hình về cách mà các giải pháp công nghệ về sử dụng hiệu quả tài nguyên và các bon thấp được thực hiện.

7  Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn (RECP) là tổ hợp các giải pháp nhằm giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên và phát thải trong quá 
trình sản xuất, đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng tài nguyên tại chỗ.

8  Vai trò năng lượng trong kinh tế tuần hoàn. Nguyễn Đình Phúc. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nghiên cứu xây dựng và phát triển kinh tế 
tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng”

Mô hình khu công 
nghiệp sinh thái 

Phát triển nguồn 
năng lượng tái 
tạo, năng lượng 
sạch, sử dụng 
năng lượng hiệu 
quả

Mô hình kinh tế 
tuần hoàn tại một 
số doanh nghiệp 
tại Đà Nẵng

Sản xuất và phân phối
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Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thân thiện 
môi trường ở nhiều cấp độ quy mô (hộ gia đình, HTX, doanh nghiệp) đã 
bước đầu khẳng định được hiệu quả kinh tế như trồng rau an toàn trong 
nhà lưới theo tiêu chuẩn VietGAP (các xã Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa 
Tiến huyện Hòa Vang, La Hường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ), 
trồng hoa trong nhà lưới (Hòa Châu, Hòa Phước huyện Hòa Vang), gà trứng 
bằng công nghệ chuồng lạnh (Hòa Ninh)... 

Đối với dịch vụ lưu trú và ăn uống, việc thu gom chất thải là thức ăn dư thừa 
để bán lại cho cơ sở chăn nuôi hoặc chế biến phân bón hữu cơ có thể được 
xem như tiếp cận kinh tế tuần hoàn. Nhiều khách sạn khuyến khích khách 
sử dụng khăn tắm nhiều lần, thu gom và tái chế các bánh xà phòng đã sử 
dụng, các đồ nhựa (bàn chải đánh răng, lược chải đầu...) được thu gom và 
bán lại cho các cơ sở thu gom tái chế. 

Đà Nẵng đã phát động hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy tại các chợ 
và siêu thị trên địa bàn thành phố. Thành phố cũng đã ban hành và tập huấn 
triển khai 01 Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch tại Đà Nẵng với 
nhiều thứ tiếng (Việt, Anh, Trung, Hàn… ) và 09 Bộ tiêu chí chuẩn chuyên 
nghiệp trong hoạt động kinh doanh du lịch9; trong đó, hướng dẫn và nhắc 
nhở các đơn vị về nội dung giảm thiểu sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa 
dùng 1 lần, có giải pháp tái sử dụng, tái chế sản phẩm nhựa để BVMT. 

Phong trào nói “không” với chai nhựa đã được phát động và nhận được sự 
hưởng ứng của rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức khác trên 
địa bàn Đà Nẵng đã phần nào giúp thay đổi thói quen lâu năm nơi cơ quan, 
công sở của thành phố Đà Nẵng. Đến nay, 100% buổi họp và buổi tiếp khách 
tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng sử dụng chai thủy tinh đựng 
nước thay thế chai nhựa tiện dụng. 

Các dịch vụ dựa trên nguyên lý kinh tế chia sẻ là một hình thức tiêu dùng 
tuần hoàn. Nền móng cho sự xuất hiện của mô hình kinh tế chia sẻ là sự 
phát triển nhanh chóng của internet và yếu tố chính của mô hình này là 
sự kết nối giữa những người tiêu dùng với nhau. Ở Đà Nẵng, mô hình kinh 
tế chia sẻ được gắn với các tên tuổi từ các doanh nghiệp như: Bee, Grab, 
Airbnb; tiếp đó là sự xuất hiện của nhiều start-up Việt Nam như: Ahamove, 
jupviec.vn, Cơm mẹ nấu... 

9  Gồm: lưu trú du lịch, lữ hành, khu điểm du lịch, sản phẩm du lịch mạo hiểm, hướng dẫn viên, cơ sở ăn uống, cơ sở mua sắm, cơ sở spa-
masage, xe vận chuyển và tàu thuyền du lịch, bãi tắm du lịch

Mô hình kinh tế 
tuần hoàn trong 
lĩnh vực Nông 
Lâm Ngư nghiệp

Dịch vụ lưu trú và 
ăn uống

Hoạt động hành 
chính và dịch vụ 
hỗ trợ

Phát triển của 
Kinh tế chia sẻ 
trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng
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Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên địa bàn thành phố 
đến nay đã có hơn 37 mô hình gắn với tiêu dùng xanh được triển khai thực 
hiện như Thùng Thu gom pin thải, Mái nhà xanh, Trồng chuối lấy lá, Điểm 
tập kết rác văn minh, KDC tư quản về MT; Tổ thân thiện môi trường; Thôn 
không rác; Trường học không rác, Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông, … 
Nhìn chung, xu hướng tiêu dùng xanh ở thành phố Đà Nẵng đang lan tỏa và 
nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía người dân và các nhà sản xuất. 
Phụ nữ có xu hướng áp dụng các thực hành xanh và bền vững hơn hơn so 
với nam giới, từ phân loại rác, tiết kiệm điện, nước đến mua các sản phẩm 
xanh. Sự xuất hiện của các hệ sinh thái kinh doanh có tác động xã hội hay 
các mô hình tiêu dùng gắn với KTTH, chủ yếu do phụ nữ thúc đẩy. Điều này 
cho thấy ảnh hưởng của phụ nữ trong việc thay đổi cả mô hình tiêu dùng và 
sản xuất theo hướng tuần hoàn.10

Thực hiện kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, 
thành phố đã hoàn thành việc bố trí trong năm 2020 hơn 250.000 túi phân 
loại rác tái chế dành cho hộ gia đình, 110 xe thu gom rác tái chế dành cho 
khu dân cư, 141 thùng phân loại CTRSH nguy hại tập trung cho phường, xã, 
731 thùng 2 ngăn phân loại trên các đường phố chính và 08 thùng 3 ngăn 
phân loại CTR tái chế tại các cơ quan. Các công tác trên bước đầu đã mang 
lại kết quả. Năm 2021, tỷ lệ phân loại CTRSH tại nguồn là 77,84% số hộ gia 
đình, 82,96% số tổ dân phố, 233/233 trường học (100%), 67,81% doanh 
nghiệp - 100% cơ sở y tế.

Năm 2020, tổng lượng CTRSH trung bình khoảng 1.087 tấn/ngày. So với 
năm 2019 (trung bình 1.177 tấn/ngày), lượng CTRSH giảm 8% là do dịch 
bệnh Covid -19. Lượng phát thải bình quân đầu người khoảng 1kg/người/
ngày. Trong vòng 5 năm trở lại đây, tỷ lệ thu gom rác thải của thành phố đạt 
khoảng 95%. 

Thành phần CTRSH của thành phố đã có những thay đổi về tỷ trọng các 
loại chất thải. Lượng chất thải hữu cơ có tỷ trọng lớn nhất, chiếm 55%. Tỷ 
lệ chất thải nhựa trong CTRSH của Đà Nẵng chiếm khoảng 14% đến 21%11. 

Lượng chất thải rắn mà thành phố thu gom được theo thống kê đều được 
chuyển lên bãi rác Khánh Sơn với chu trình bắt đầu từ nguồn thải (hộ gia 
đình, chợ, cơ sở thương mại, dịch vụ, công sở), rồi đến xe gom rác, qua bãi 
tập kết rác và cuối cùng là theo xe tải lên bãi rác. 

10  The tactics to drive a gender-inclusive circular economy. https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/tactics-drive-gender-
inclusive-circular-economy

11  WWF: dự án Đô thị giảm nhựa -Nghiên cứu quốc gia về hiện trạng chất thải rắn và rác thải nhựa tại Việt Nam, tháng 12 năm 2019

Hành vi tiêu dùng 
xanh của người 
dân thành phố Đà 
Nẵng

Phân loại chất thải 
rắn sinh hoạt

Thu gom chất thải 
rắn sinh hoạt

Quản lý chất thải và chuyển từ chất thải 
thành tài nguyên

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/tactics-drive-gender-inclusive-circular-economy
https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/tactics-drive-gender-inclusive-circular-economy
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Một phần nhỏ rác tái chế được phân loại bởi các hộ gia đình và được thu 
gom bởi những người nhặt rác dạo hoặc những người nhặt rác trên bãi rác. 
Rác tái chế sau đó được bán cho các vựa ve chai, rồi từ đó đến các nhà máy 
tái chế. Năm 2020, tổng lượng rác tái chế mà Đà Nẵng gom được thông 
qua các chương trình, dự án thí điểm là 200 tấn, bằng với lượng rác vô cơ 
có thể tái chế lẫn trong tổng lượng rác một ngày của thành phố. Lượng rác 
có thể tái chế của 364 ngày còn lại hoặc được thu gom bởi khối phi chính 
thức hoặc bị lãng phí.

Công tác quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố trong thời gian 
qua có nhiều chuyển biến, góp phần giải quyết cơ bản các vấn đề ô nhiễm 
môi trường, sức khỏe cộng đồng do chất thải rắn phát sinh. Tuy nhiên, hạ 
tầng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải chưa đồng bộ nên khả năng tái 
sử dụng, tái chế, tuần hoàn chất thải chưa cao. Hiện tại, Đà Nẵng đang xây 
dựng hai nhà máy đốt rác với tổng công suất là 1.650 tấn/ngày theo hình 
thức PPP (Xây dựng - Cho thuê - Chuyển giao) với hợp đồng có thời gian 
tối thiểu khoảng 25 năm để giải quyết bài toán về xử lý rác thải hiện nay. 

Song song với quy trình thu gom CTRSH của Sở Tài nguyên và Môi trường 
thành phố Đà Nẵng, lực lượng thu gom phế liệu tự do (chai bao/đồng nát/
ve chai) đang đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống quản lý chất thải12. Lực 
lượng này tham gia nhiều hoạt động trong đó có hoạt động thu gom, bên 
cạnh lực lượng thu gom phế liệu chính thức của URENCO. Lực lượng thu 
gom phế liệu (có thể tái chế) rất đa dạng, gồm những người nhặt phế liệu 
rong trên đường phố, những người thu gom phế liệu làm việc tại bãi rác 
Khánh Sơn, những người thỉnh thoảng tranh thủ thu gom khi làm công việc 
dọn dẹp hoặc những người thu gom độc lập. Người thu gom phế liệu tự do 
mua hoặc thu gom phế liệu từ các hộ gia đình để bán lại cho các vựa ve chai, 
các vựa ve chai sẽ cung cấp phế liệu cho các đơn vị tái chế.

Tại Đà Nẵng, lực lượng thu gom phế liệu tự do đóng vai trò quan trọng trong 
việc thu hồi chất thải có thể tái chế nói chung, với tổng tỷ lệ thu gom từ 6% 
đến 7,5% tổng lượng chất thải đưa đến bãi chôn lấp (khoảng 1.000 tấn/ 
ngày). Họ mua phế liệu có thể tái chế và trả tiền cho các hộ gia đình (và các 
nguồn phát thải khác) khi vật liệu có thể tái chế được phân loại tại nguồn. 
Hoạt động của những người thu gom mang tính tự phát và phần nào giúp 
đảm bảo dịch vụ công tại đô thị.

12  https://www.undp.org/vietnam/publications/inclusion-informal-waste-workers-iwws-transition-sustainable-waste-management 

Tái chế chất thải 
rắn sinh hoạt

Xử lý rác

Hệ thống kinh 
tế tuần hoàn phi 
chính thống: lực 
lượng thu gom 
rác thải tự do (ve 
chai)

https://www.undp.org/vietnam/publications/inclusion-informal-waste-workers-iwws-transition-sustainable-waste-management
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b) Chất thải rắn trong các ngành kinh tế 

Chất thải rắn trong nông nghiệp chủ yếu bao gồm chất thải từ trồng trọt, 
chăn nuôi-giết mổ, nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy-hải sản và ươm-đốn 
cây.

Tại Đà Nẵng, rơm từ trồng lúa đã được sử dụng để làm nấm và làm thức ăn 
cho gia súc. Tại lò mổ, chất thải chưa được xử lý theo hướng tuần hoàn; hầu 
hết các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn thành phố chưa đáp ứng Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y. Trong chế biến thủy sản, hiện các 
phụ phẩm như đầu tôm, đầu cá, ruột cá tại các nhà máy chế biến thủy sản 
đều đã được tận dụng để làm thức ăn gia súc. Ngoài những mặt tích cực thì 
có một thực tế là lượng chất thải nhựa trong nông nghiệp ngày càng tăng 
(bao bì thuốc bảo vệ thực vật, nilong, bao bịch trồng nấm, bao bịch ươm 
cây, lưới đánh bắt cá.v.v). Lượng chất thải nhựa bị rò rỉ ra môi trường với 
tỷ lệ khá lớn, với lượng thu gom được thì biện pháp xử lý hiện nay vẫn là 
chôn lấp. 

CTRCNTT được các doanh nghiệp phân loại thành chất thải có thể tái chế - 
tái sử dụng như: giấy catton, nhựa, kim loại... và chất thải không thể tái chế 
- tái sử dụng. Đối với các loại chất thải có thể tái chế - tái sử dụng, phần lớn 
doanh nghiệp hợp đồng riêng và bán cho các đơn vị thu mua tại chỗ. Đối với 
chất thải thông thường không thể tái chế - tái sử dụng (chứa hợp chất hữu 
cơ, rác lá cây,...), các doanh nghiệp hợp đồng với các đơn vị có chức năng 
để tiến hành thu gom và xử lý theo quy định.

Bảng 1. Tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom, 
xử lý theo từng phương pháp (số liệu năm 2018)

Nguồn: Báo cáo số 2506/BC-BQL của BQL KCNC & các KCN Đà Nẵng ngày 5/11/2019

Nông lâm ngư 
nghiệp

Công nghiệp chế 
biến chế tạo 

Phương pháp xử lý Tỷ lệ (%)

1 Tái sử dụng 29,14

2 Bán phế liệu 25,48

3 Thuê đơn vị thu gom, xử lý 45,36

4 Xử lý khác 0,02

Tổng cộng: 100
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Xây dựng Lượng CTRXD trung bình của Đà Nẵng ước khoảng 919 Tấn/ngày; bằng 
1/3 của Hà Nội và HCM; gấp 2 lần TP. Hải Phòng. Các loại chất thải trong 
xây dựng gồm đất, cát, gạch, ngói, bê tông, đá, gỗ, sắt thép, nhựa, bao bì xi 
măng, sơn, bao bì nội thất.v.v. Đối với CTRXD, ngoài một số phế liệu được 
thu gom bởi lực lượng ve chai, một số CTRXD được tái sử dụng cho khâu 
san lấp mặt bằng, các phế thải còn lại được tập kết tại các bãi rác xây dựng 
tạm thời hoặc bị đổ trộm tại các lô đất trống. Dự án SATREPS13 có chỉ ra 06 
vị trí bãi chôn lấp CTRXD tại Đà Nẵng đang hoạt động trái phép.

Theo kết quả khảo sát được thực hiện năm 2021 trong khuôn khổ các hoạt 
động của dự án SATREPS14, công trình xây dựng tại Đà Nẵng hiện nay đều sử 
dụng vật liệu tự nhiên, các vật liệu xây dựng tái chế là rất hiếm. 

c) Nước thải 

Tổng kết đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố Môi trường” năm 2008 chỉ 
đánh giá việc hoàn thành các chỉ tiêu ở khía cạnh số lượng. Theo đó, tỷ lệ 
hộ dân sử dụng nước sạch tại các quận nội thành là 97,83%, khu vực nông 
thôn là 76,81%; tỷ lệ nước thải công nghiệp đạt yêu cầu xả thải là 100%. 
Tổng lượng nước thải sinh hoạt thu gom đến năm 2020 đạt trên 83%, tỷ lệ 
sử lý đạt quy chuẩn là 50%. 

2.2 Thực trạng một số hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế tuần 
hoàn

 Đối với các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế tuần hoàn, thành phố Đà Nẵng đã ban 
hành một số đề án, quy định và kế hoạch hành động quan trọng có vai trò định hướng cũng như 
trực tiếp tác động, đóng góp cho phát triển kinh tế tuần hoàn thành tại phố Đà Nẵng. Hay nói cách 
khác, nhiều mục tiêu và nhiệm vụ để phát triển kinh tế tuần hoàn đã được xác định để thưc hiện 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, các hoạt động khác (như Tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức, Tăng cường năng lực, Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ và 
đổi mới sáng tạo, Tín dụng xanh thông qua Quỹ bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng, Hệ sinh 
thái đổi mới sáng tạo liên quan đến tuần hoàn, Khen thưởng các mô hình tốt liên quan đến kinh 
tế tuần hoàn, Tổ chức trung gian chia sẻ các sáng kiến về kinh tế tuần hoàn trong thành phố, Cơ 
sở dữ liệu về bảo vệ môi trường) đã hình thành bước đầu, có thể trở thành nhân tố thúc đẩy sự 
phát triển của kinh tế tuần hoàn

13 viết tắt của Chương trình Hợp tác nghiên cứu Khoa học và Công nghệ phát triển bền vững, được đồng tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác 
quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST)

14 báo cáo tại Hội thảo tại Đà Nẵng vào ngày 26/11/2021
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1. Quyết định 1099/QĐ-UBND ngày 02/04/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt đề 
án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030;

2. Kế hoạch số 5637/KH-UBND ngày 24/8/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng triển khai 
“Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-
2030 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng”;

3. Quyết định số 4929/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành 
Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2030;

4. Quyết định số 1737/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Đề án phát triển sử 
dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2025, tầm 
nhìn đến 2035; Theo Đề án, Đà Nẵng sẽ phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, 
năng lượng mới được khảo sát, đánh giá, lập dự án và đưa vào quy hoạch. Tỷ lệ các nguồn 
năng lượng này trong tổng cung năng lượng sơ cấp trên địa bàn TP đạt khoảng 9,17% vào 
năm 2025; đến năm 2035 tỷ lệ này đạt 9,69%.

5. Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban 
hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền 
vững và lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của thành 
phố Đà Nẵng. 

6. Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND thành phố ban hành Quy 
định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

7. Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND TP ban hành kế hoạch triển khai 
phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố đà nẵng đến năm 
2025; 

8. Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố về quản lý chất thải 
rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

9. Kế hoạch 122/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về quản lý rác thải 
nhựa đại dương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

10. Nghị quyết số 324/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố 
quy định về chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ 
du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo (quy định chính sách khuyến khích áp dụng 
sản xuất sạch hơn trong công nghiệp).

11. Quyết định số 2778/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 
Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả BVMT của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương.

12. Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 2870/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án 
Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030.

13. Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND thành phố về Đề án “Phát triển 
hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
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   Thành tựu

 
    
2.3 Đánh giá chung

Thành phố đã ban hành nhiều đề án, quy định và kế hoạch hành động quan trọng có liên 
quan và tác động trực tiếp đến lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn, đặt biệt là Đề án Xây dựng 
Đà Nẵng: thành phố môi trường giai đoạn 2008-2020 và 2021-2030.  Thành phố đến nay đã đạt 
được những kết quả bước đầu quan trọng làm tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế tuần hoàn 
như:

• Nhiều chỉ tiêu về môi trường đã đạt được. 

• Có nhiều thực tiễn và sáng kiến tốt về áp 
dụng kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là trong 
các lĩnh vực nông, lâm và ngư nghiệp, 
công nghiệp cung cấp nước và xử lý 
nước thải, công nghiệp chế biến chế tạo, 
dịch vụ lưu trú và ăn uống,…  

• Mô hình khu công nghiệp sinh thái được 
triển khai thí điểm đạt nhiều kết quả khả 
quan, là nền tảng tốt để nhân rộng trong 
tương lai.

• Ý thức, nhận thức của mỗi người dân, 
doanh nghiệp, tổ chức trong BVMT ngày 
càng nâng cao; vai trò tiên phong của các 
tổ chức hội như phụ nữ, cựu chiến binh, 
thanh niên trong các phong trào BVMT.

• Dịch vụ thu gom phế liệu, vật liệu có giá trị 
đầu vào cho tái sử dụng, tái chế đã có từ 
rất sớm ở Đà Nẵng đã góp phần giải quyết 
phần nào yêu cầu của hoạt động tái chế. 

• Nhiều hoạt động hỗ trợ cho sự phát triển 
của KTTH đã hình thành bước đầu, có thể 
trở thành nhân tố thúc đẩy sự phát triển 
của kinh tế tuần hoàn. 

Photo by Anh Nguyen on Unsplash
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Tuy nhiên, để tiến đến phát triển kinh tế tuần hoàn ở một số ngành/lĩnh vực hay xa hơn là 
thành phố tuần hoàn cho Đà Nẵng, nhiều hạn chế, bất cập vẫn còn phải được cải thiện:

   Hạn chế

• Nhận thức, kiến thức và kỹ năng của 
người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản 
lý nhà nước và các bên có liên quan là 
chưa đầy đủ. 

• Nhiều tài sản, công trình công cộng chưa 
được khai thác, sử dụng hiệu quả.

• Hệ thống quản lý chất thải rắn của thành 
phố hiện nay chưa hỗ trợ cho việc thực 
hiện tuần hoàn chất thải; hệ thống thu 
gom còn yếu, tỷ lệ tái chế thấp. Chưa có 
các nhà máy tái chế, compost. 

• Phụ nữ làm việc trong hoàn cảnh bấp 
bênh và tiếp xúc với các chất độc hại và 
hóa chất theo chuỗi giá trị trong ngành dệt 
may, nông nghiệp hoặc chất thải nhưng 
chưa được công nhận và chưa có các giải 
pháp để hỗ trợ.Nhiều yếu tố hỗ trợ được 
cho là cần thiết để phát triển kinh tế tuần 
hoàn vẫn chưa được triển khai trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng, chẳng hạn: Mua 

sắm công chưa thực sự được sử dụng 
như một đòn bẩy cho các dự án thực hiện 
liên quan đến tuần hoàn; Năng lực hiện 
có trong khu vực nhà nước và cả khu vực 
tư nhân chưa đủ để thực hiện tuần hoàn; 
Chưa triển khai các chương trình R&D 
và các chương trình đào tạo cho các dự 
án thực hiện liên quan đến mô hình tuần 
hoàn; thiếu các chương trình đào tạo liên 
quan kinh tế tuần hoàn ở tất cả các cấp 
học; các sáng kiến về tuần hoàn đã được 
triển khai hoặc thí điểm nhưng ít được 
biết đến và chưa được nhân rộng. 

• Chưa có tầm nhìn, mục tiêu và lộ trình để 
thực hiện.

• Chưa rà soát được tổng thể để lựa chọn 
được lĩnh vực trọng tâm ưu tiên nguồn 
lực để phát triển và tạo lan tỏa đến các 
lĩnh vực còn lại của nền kinh tế. 

Photo by 
Kiril Dobrev on Unsplash
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Photo by 
Kiril Dobrev on Unsplash

• Nguồn lực cho việc thực hiện chuyển đổi sang phát triển kinh tế tuần hoàn còn thiếu 
và yếu:

+  Kinh tế tuần hoàn phải gắn với đổi mới khoa học, tiếp cận công nghệ tiên tiến và tinh 
thần sáng tạo, thử nghiệm, chấp nhận rủi ro. 

+  Để phát triển kinh tế tuần hoàn đòi hỏi phải có đội ngũ chuyên gia giỏi tại địa phương 
để giải quyết tốt các vấn đề, từ khâu đầu đến khâu cuối của cả quá trình.

+  Các doanh nghiệp cần nguồn lực tài chính lớn và bền vững để có thể chuyển đổi sang 
KTTH. Trên thực tế, chuyển đổi sản xuất sang mô hình KTTH sẽ đòi hỏi chi phí đâu tư 
ban đầu lớn để thay thế thiết bị, quy trình, tối ưu cả hệ thống cũng như xử lý các vấn đề 
về môi trường. Trong khi đó, doanh nghiệp ở Đà Nẵng phần lớn là doanh nghiệp vừa, 
nhỏ và siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, nguồn lực tài chính và những nguồn lực 
khác đều có hạn. 

• Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về và xây dựng nâng lực chưa thật sự hiệu 
quả.

• Cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật về KTTH đã có nhưng chưa triển khai được 
vào thực tế; Khái niệm kinh tế tuần hoàn còn khá mới mẻ và chưa được bổ sung, tích 
hợp trong các quy hoạch, kế hoạch hiện có (hoặc có nhưng rất mờ nhạt). Chưa có khung 
hướng dẫn áp dụng, đánh giá và cấp chứng nhận việc thực hiện kinh tế tuần hoàn.

• Các mô hình tuần hoàn đã triển khai hoặc thí điểm triển khai đều ở quy mô nhỏ, phần lớn 
chưa được đo lường, đánh giá để có thể để nhân rộng. 

• Chưa huy động tối đa sự tham gia của người dân, khu vực tư nhân vào các hoạt động 
quản lý chất thải, thị trường dịch vụ môi trường chưa phát triển.

• Việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, tín dụng xanh để đầu tư chuyển đổi dây chuyền 
sản xuất sang công nghệ xanh, thân thiện với môi trường còn hạn chế, đòi hỏi nhiều thủ 
tục, thời gian.

• Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong ngắn hạn, chưa có tầm nhìn dài, bền vững; Nhu 
cầu thị trường đối với các sản phẩm xanh, sản phẩm thân thiện môi trường chưa đủ lớn. 

• Vai trò của lao động nữ thu gom phế liệu tự do trong chuỗi giá trị chất thải và trong các 
mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững chưa được công nhận đủ; thiếu lồng ghép giới 
có hệ thống trong các chính sách, hạn chế tiếp cận các nguồn lực tài chính và kỹ thuật. 

• Nền tảng kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu về áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn chưa 
được phát triển. 

Nguyên nhân của hạn chế
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Lựa chọn lĩnh vực trọng tâm  
phát triển kinh tế tuần hoàn  
tại thành phố Đà Nẵng

3

Đối với thành phố Đà Nẵng, các lĩnh vực trọng tâm được lựa chọn thông qua đánh giá các 
ngành kinh tế cấp 1 đáp ứng 04 tiêu chí: (1) Vai trò quan trọng của ngành/lĩnh vực trong nền kinh 
tế thành phố; (2) Tiềm năng tuần hoàn cao và tiêu hao nhiều tài nguyên; (3) Phù hợp với mục tiêu 
và chính sách sẵn có của thành phố và cuối cùng là (4) có hiện trạng phát triển kinh tế tuần hoàn 
tốt. Các dữ liệu thứ cấp được cung cấp từ các nghiên cứu có sẵn của DISED và dữ liệu thống kê. 
Dữ liệu sơ cấp thu thập bằng đánh giá của chuyên gia. 

Bảng 2. Tiêu chí lựa chọn ngành/lĩnh vực trọng tâm để ưu tiên đầu tư 
phát triển kinh tế tuần hoàn

Tiêu chí Các chỉ số Phương pháp 
đo

Đơn vị 
đo lường

I. Vai trò của 
các ngành 
trong nền 
kinh tế

Là ngành có đóng góp vào GVA lớn (là 1 trong 5 ngành 
có đóng góp lớn nhất vào GVA) Dữ liệu từ DISED 0 - Không; 

1 - Có

Là ngành có đóng góp vào tăng trưởng GVA cao (là 1 
trong 5 ngành có đóng góp vào tăng trưởng vào GVA 
lớn nhất)

Dữ liệu từ DISED 0 - Không; 
1 - Có

Là ngành có mang lại việc làm chủ yếu trong nền kinh 
tế (1 trong 5 ngành tạo ra việc làm nhiều nhất) Dữ liệu thống kê 0 - Không; 

1 - Có

Là ngành có mang lại việc làm chủ yếu trong nền kinh 
tế (1 trong 5 ngành tạo ra việc làm nhiều nhất)

Đánh giá của 
chuyên gia

0 - Không; 
1 - Có

II. Tiềm năng 
tuần hoàn 
cao và sử 
dụng nhiều 
tài nguyên

Tiêu tốn, sử dụng nhiều tài nguyên và năng lượng Đánh giá của 
chuyên gia

0 - Không; 
1 - Có

Khối lượng chất thải phát sinh lớn Đánh giá của 
chuyên gia

0 - Không; 
1 - Có

Có tiềm năng, cơ hội lớn trong việc áp dụng kinh tế 
tuần hoàn

Đánh giá của 
chuyên gia

0 - Không; 
1 - Có

III. Phù với 
mục tiêu và 
chính sách 
sẵn có của 
thành phố

Là ngành kinh tế chủ lực định hướng phát triển của 
thành phố Dữ liệu từ DISED 0 - Không; 

1 - Có

Được đề cập trong Đề án Môi trường Dữ liệu từ DISED 0 - Không; 
1 - Có

Được đề cập trong các đề án, quy định, kế hoạch khác 
liên quan Dữ liệu từ DISED 0 - Không; 

1 - Có

IV. Có hiện 
trạng phát 
triển kinh tế 
tuần hoàn 
tốt

Có thực tiễn, sáng kiến, mô hình kinh tế tuần hoàn 
hoặc gần với kinh tế tuần hoàn tốt

Đánh giá của 
chuyên gia

0 - Không; 
1 - Có

Khả năng mở rộng quy mô các mô hình kinh tế tuần 
hoàn hiện tại của ngành cao

Đánh giá của 
chuyên gia

0 - Không; 
1 - Có

Mô hình kinh tế tuần hoàn của  ngành có khả năng áp 
dụng cho các ngành khác

Đánh giá của 
chuyên gia

0 - Không; 
1 - Có

Nguồn: Nhóm xây dựng Lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn 
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Trên cơ sở 04 tiêu chí lựa chọn ngành/lĩnh vực trọng tâm để phát triển kinh tế tuần hoàn, 
chúng tôi đã tiến hành thu thập dữ liệu để đánh giá, lựa chọn lĩnh vực. Để thu thập các số liệu sơ 
cấp, chúng tôi tiến hành lấy ý kiến chuyên gia (bao gồm đại diện sở, ngành trong từng lĩnh vực) 
đối với 14 ngành kinh tế cấp 1 tương đối quan trọng của thành phố Đà Nẵng. Trong 21 phân ngành 
kinh tế cấp 1, đã có các ngành được loại ra trước khi lấy ý kiến (vì không đáp ứng ngay từ đầu tiêu 
chí), bao gồm: Công nghiệp khai thác mỏ; Hoạt động Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà 
nước, an ninh quốc phòng; Nghệ thuật vui chơi giải trí; Hoạt động dịch vụ khác; Hoạt động làm 
thuê hộ gia đình; Hoạt động của tổ chức và cơ quan quốc tế.

Kết quả rà soát các tiêu chí cho thấy có 5 ngành kinh tế cấp 1 được lựa chọn, gồm: Nông, 
Lâm nghiệp và Thủy sản; Công nghiệp chế biến chế tạo; Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động 
quản lý xử lý nước thải; Xây dựng và Dịch vụ lưu trú và ăn uống.  

Tuy nhiên, xuất phát từ kinh nghiệm lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên của các thành phố định 
hướng tuần hoàn trên thế giới và quan điểm về sự cần thiết lựa chọn các lĩnh vực liên ngành 
để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn trong nhiều ngành và xây dựng mối liên kết giữa các ngành 
(SITRA), một số lĩnh vực sau được lựa chọn: 

1. quản lý chất thải rắn (bao gồm chất thải rắn sinh 
hoạt, chất thải rắn xây dựng và rác thải nhựa)

3. năng lượng 4. khu công nghiệp sinh thái

6. tuần hoàn nước 7. công dân
      tiêu dùng xanh

5. tuần hoàn lương thực
       thực phẩm

2. nguyên liệu
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Phần 2:
NỘI DUNG LỘ TRÌNH PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN 
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Photo by Kiril Dobrev on Unsplash
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Photo by Kiril Dobrev on Unsplash
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Xây dựng kinh tế tuần hoàn trên 
cơ sở huy động sự tham gia 
của tất cả các bên liên quan, 
theo đó: Nhà nước giữ vai trò dẫn 
dắt, kiến tạo môi trường và chính 

sách; doanh nghiệp thiết lập hệ thống quản 
lý, thực hiện và tuân thủ quy định pháp luật; 
người dân phải nâng cao nhận thức, ý thức 
trách nhiệm, thực hiện giám sát cộng đồng.

Thực hiện liên kết vùng, trong 
nước và quốc tế, liên kết giữa 
các địa phương thuộc thành 
phố để tạo dựng các vòng lặp 
tuần hoàn một cách hệ thống.

Lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn cần cập 
nhật mỗi năm năm một lần hoặc khi có 
chính sách mới có ảnh hưởng quan trọng 
đến lộ trình.

Xây dựng và phát triển kinh tế 
tuần hoàn trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng dựa trên cách tiếp cận 
gắn kết, hệ thống và bao trùm; 
đặt con người và công bằng xã hội 

vào trung tâm của chính sách; phát huy vai trò 
của khu vực lao động phi chính thức và đáp ứng 
bình đẳng giới. 

Xây dựng và phát triển kinh tế tuần 
hoàn trên cơ sở khoa học và có 
căn cứ thực tiễn; kế thừa, tham 
khảo kinh nghiệm trong và ngoài 
nước một cách chọn lọc và sáng 

tạo; phát huy, lan tỏa được các thực tiễn, mô 
hình kinh tế tuần hoàn hiện có của thành phố Đà 
Nẵng; phù hợp với định hướng phát triển của 
thành phố và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trong giai đoạn 2022-2030, ưu tiên phát triển 
kinh tế tuần hoàn của các lĩnh vực: (1) quản lý 
chất thải rắn (bao gồm chất thải rắn sinh hoạt, 
chất thải rắn xây dựng và rác thải nhựa); 
(2) nguyên liệu, 
(3) năng lượng, 
(4) khu công nghiệp sinh thái, 
(5) tuần hoàn lương thực thực phẩm, 
(6) tuần hoàn nước 
(7) công dân tiêu dùng xanh.

1.1 Quan điểm

Quan điểm, phạm vi1

1.2 Phạm vi
Lộ trình được thực hiện đến năm 2030 gắn với thời kỳ kế hoạch hành động quốc gia 10 năm: 

Tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, nâng cao năng lực; triển khai, 
chuẩn bị tiền đề để triển khai các dự án, mô hình thí điểm trong các lĩnh vực kinh tế tuần 
hoàn ưu tiên nhằm nhân rộng, lan tỏa tích cực đến toàn bộ nền kinh tế. 

Cùng với các nhiệm vụ, giải pháp đã được phê duyệt, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Lộ trình 
này sẽ giúp thành phố Đà Nẵng đạt đến 05 mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế tuần hoàn đến 
năm 2030. 
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Mục tiêu2
2.1 Mục tiêu tổng quát
05 mục tiêu tổng quát được đề xuất bao gồm :

1. Môi trường

Giảm khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, 
tài nguyên nước; 

Kéo dài thời gian sử dụng vật liệu, thiết bị, sản phẩm, 
hàng hóa, các linh kiện, cấu kiện;

Hạn chế chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến 
môi trường.

2. Quản lý 
nhà nước

Tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức, kiến 
thức và kỹ năng về kinh tế tuần hoàn. 

3. Kinh tế và 
doanh nghiệp

Cải thiện năng suất và lợi nhuận của doanh nghiệp 
và của nền kinh tế.

4. Cơ sở hạ tầng 
và công nghệ

Phát triển kinh tế tuần hoàn trên nền tảng công 
nghệ và chuyển đổi số.

5. Xã hội Tạo thêm việc làm xanh và nâng cao chất lượng 
cuộc sống.

2.2 Mục tiêu cụ thể
Đối với từng mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể trong xây dựng và phát triển kinh tế 

tuần hoàn được đề xuất hướng tới các đối tượng can thiệp cụ thể khác nhau (xem Bảng 3). 

FPT Complex Đà Nẵng
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BẢNG 3. MỤC TIÊU CỤ THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030

Mục tiêu Đơn vị tính Hiện 
trạng

Đến năm 
2030

Cơ quan chủ 
trì Ghi chú

I GIẢM KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN KHÔNG TÁI TẠO, TÀI NGUYÊN NƯỚC; KÉO DÀI THỜI GIAN SỬ DỤNG VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, 
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, CÁC LINH KIỆN, CẤU KIỆN; HẠN CHẾ CHẤT THẢI VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG

1 Số khu công nghiệp đạt tiêu chuẩn khu công nghiệp sinh 
thái theo tiêu chí quốc gia

Khu công 
nghiệp sinh 

thái
0 2-3 BQL KCNC và 

các KCN QĐ 1099/QĐ-UBND 

2
Số lượng công trình xây mới thực hiện quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng 
hiệu quả

Công trình 4 50 Sở XD

3 Giảm lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người

Tấn 
CO2 tương 

đương/
người

- - Sở TN&MT

4 Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý bằng các công nghệ tiên tiến % - >85 Sở TN&MT

5 Tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn % - 100 Sở TN&MT QĐ 1099/QĐ-UBND

6 Tỷ lệ rác thải hữu cơ được tái chế % - 100 Sở TN&MT QĐ 687/QĐ-TTg ngày 
07/6/2022

7
Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu 
chuẩn, quy chuẩn theo quy định trước khi xả ra nguồn tiếp 
nhận

% - 95 Sở XD QĐ 1099/QĐ-UBND 

8 Tỷ lệ đảm nhận nhu cầu đi lại của vận tải hành khách công 
cộng % - 10-25 Sở GTVT
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Mục tiêu Đơn vị tính Hiện 
trạng

Đến năm 
2030

Cơ quan chủ 
trì Ghi chú

II QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC, KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VỀ KINH TẾ TUẦN HOÀN

1 Tăng số lượng các buổi/sự kiện (và số người tham gia) 
tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tuần hoàn - - - Sở TTTT

2 Tăng số lượng các buổi hội thảo, tọa đàm được tổ chức 
về kinh tế tuần hoàn - - - Sở TTTT

3
Tăng số lượng công chức - viên chức - người lao động 
được tập huấn về các nguyên tắc, mô hình kinh tế tuần 
hoàn

- - - Sở NV

4 Tăng số lượng sinh viên tham gia các chương trình đào 
tạo liên quan đến kinh tế tuần hoàn - - - Đại học Đà 

Nẵng

5 Tăng số trường học, trường đại học có giảng dạy về kinh 
tế tuần hoàn - - - Sở GĐ&ĐT

III KINH TẾ VÀ DOANH NGHIỆP: CẢI THIỆN NĂNG SUẤT VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP VÀ CỦA NỀN KINH TẾ

1 Tăng tỉ lệ nội địa hóa của các sản phẩm của thành phố % - >20 Sở CT QĐ 687/QĐ-TTg ngày 
07/6/2022

2 Tăng số lượng sản phẩm của thành phố được dán nhãn 
sinh thái, năng lượng % - 100 Sở CT

3 Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng 
tiêu thụ cuối cùng % - - Sở KH&ĐT

4 Mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với GRDP % - Giảm 1,0-
1,5%/năm Sở KH&ĐT

5 Tỷ lệ mua sắm công xanh trong tổng mua sắm công % - > 35 Sở KH&ĐT
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Mục tiêu Đơn vị tính Hiện 
trạng

Đến năm 
2030

Cơ quan chủ 
trì Ghi chú

IV CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CÔNG NGHỆ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

1 Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP % - 30 Sở KH&ĐT QĐ 288/QĐ-TTg ngày 
28/02/2022

2 Số lượng nhà máy tái chế, compost - - 2 Sở KH&ĐT

3 Tỷ lệ dịch vụ sự nghiệp công trực tuyến mức độ 3, 4 % - 90 Sở, ban, ngành 
liên quan

4 Tỷ lệ tổng đầu tư xã hội cho hoạt động nghiên cứu phát 
triển trên GRDP % - 2 Sở KH&ĐT

V XÃ HỘI: TẠO THÊM VIỆC LÀM XANH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

1 Đóng góp của năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng 
kinh tế % - 55 Sở KH&ĐT

2 Số lượng việc làm tạo ra từ các hoạt động dựa trên mô 
hình KTTH

Ngàn người/
năm - 3,2-3,5 Sở LĐTB&XH

3 Tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương % - 60 Sở LĐTB&XH

4 Tăng số sáng kiến áp dụng kinh tế tuần hoàn được công 
nhận - - - Sở TN&MT
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Lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 
đến năm 2045 gồm các giai đoạn: 

Định hướng lộ trình3

Hành động ở 
quy mô thành 
phố và tăng tốc 
(2030-2045)

Từ năm 2030, kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng chủ đạo. Các 
dự án/chương trình thí điểm được đánh đánh giá và mở rộng sang các 
ngành/lĩnh vực còn lại. Đến cuối năm 2045, thành phố cơ bản đạt được 
các tiêu chí của một thành phố tuần hoàn.

Các nhiệm vụ chính dự kiến có bố trí ngân sách thực hiện được tổng hợp tại Phụ lục I đính kèm.

Nhiệm vụ, giải pháp chính4

Khởi động (2022-2025)

Phát triển (2025-2030)

Giai đoạn khởi động nhấn 
mạnh đến công tác tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao nhận thức, kiến 
thức, kỹ năng và chuẩn bị tiền đề 
ban đầu (về chính sách, vốn, nhân 
lực, lộ trình, nhiệm vụ...) để bước 
vào giai đoạn phát triển. Trong giai 
đoạn này, tiềm năng và lợi ích của 
kinh tế tuần hoàn phải được chứng 
minh rộng rãi. Một số mô hình KTTH 
đơn giản có thể bắt đầu thử nghiệm 
và triển khai ở giai đoạn này.

Giai đoạn này bắt đầu hành động và triển khai 
các dự án thí điểm trong các lĩnh vực ưu tiên để cho 
thấy mức độ ảnh hưởng, lan tỏa khi áp dụng kinh tế 
tuần hoàn. Các lĩnh vực ưu tiên phát triển giai đoạn 
này bao gồm: (1) quản lý chất thải rắn (bao gồm chất 
thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng và rác thải 
nhựa); (2) nguyên liệu, (3) năng lượng, (4) khu công 
nghiệp sinh thái, (5) tuần hoàn lương thực thực phẩm, 
(6) tuần hoàn nước và (7) công dân tiêu dùng xanh.
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PHỤ LỤC I. NHIỆM VỤ, LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ  
TUẦN HOÀN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

STT Nội dung Giải thích Đơn vị chủ trì Lộ trình

I GIẢM KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN KHÔNG TÁI TẠO, TÀI NGUYÊN NƯỚC; KÉO DÀI THỜI GIAN SỬ DỤNG; HẠN CHẾ CHẤT 
THẢI VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG

1
Nghiên cứu giải pháp thu hồi chất dinh dưỡng từ 
chất thải hữu cơ của chất thải rắn sinh hoạt trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở TN&MT 2023-2024

2 Xây dựng phương án quản lý CTRSH và thí điểm 
thực hiện Sở TN&MT 2023-2024

3 Ban hành Quy định quản lý CHRSH tại các trường 
học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Trường học là nơi tiên phong thực hiện 
triệt để quy định về phân loại rác tại 
nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, không 
dùng các loại bao bì sử dụng một lần, 
thực hành xử lý rác hữu cơ

Sở TN&MT, 
GD&ĐT và sở, 
ngành liên quan

2023-2025

4 Chỉnh sửa và bổ sung tiêu chí quản lý CTRSH trong 
bộ tiêu chí gia đình văn hóa

Nhằm đảm bảo các gia đình văn hóa 
thực hiện nghiêm phân loại rác tại 
nguồn theo quy định, sử dụng túi dùng 
nhiều lần để đi chợ, siêu thị, tham gia 
dọn dẹp môi trường khu dân cư...

Sở VHTT Xây dựng: 2023- 2024, 
Triển khai: 2024-2030

5 Xây dựng và triển khai Đề án quản lý và tái chế 
CTRXD trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Sở TN&MT Xây dựng: 2023- 2024

Triển khai: 2024-2030
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STT Nội dung Giải thích Đơn vị chủ trì Lộ trình

6

Xây dựng và triển khai Đề án phát triển cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật, các công trình thực hiện quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về các công trình sử dụng năng 
lượng hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Sở XD Xây dựng: 2023- 2024
Triển khai: 2024-2030

7 Xây dựng và duy trì sàn giao dịch trực tuyến cho 
vật liệu xây dựng

Thông qua thị trường trực tuyến, cung 
và cầu vật liệu xây dựng cho các dự án 
xây dựng địa phương có thể được điều 
chỉnh. Thông tin công trình, số lượng 
và chất liệu vật liệu được lưu lại và truy 
vấn giúp trao đổi dễ dàng, tăng tái chế 
và tái sử dụng vật liệu

Sở XD Xây dựng; 2023-2024
Duy trì: hàng năm

8 Xây dựng Mô hình Thư viện đồ dùng, triển khai 
nhân rộng

Thiết lập một thư viện đồ dùng cho 
phép những người trong một khu phố 
hay phường /xã có thể mượn và chia 
sẻ những món hàng cồng kềnh, đắt tiền 
với một khoản phí nhỏ

Sở TN &MT, 
UBND các quận, 
huyện

Xây dựng: 2023-2024 
Nhân rộng: 2024-2030

9
Nghiên cứu về các chuẩn mực xã hội và cách thức 
vận hành của các cộng đồng dân cư trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng

Viện NC PT KT-
XH ĐN 2022-2024

10 Hình thành và duy trì “Trung tâm cộng tác tiêu 
dùng xanh” và “Mạng lưới tiêu dùng xanh”

Là nơi cung cấp các dịch vụ giáo dục 
kiến thức, kỹ năng thực hành về tiêu 
dùng xanh cho người dân

Sở TN&MT 2023-2030

11 Tổ chức thị phạm và hỗ trợ người dân thực hành 
xử lý rác thải hữu cơ và phân loại rác tại nguồn

Dựa trên lý thuyết về thực hành sẽ tác 
động đến nhận thức và dẫn đến thay đổi 
hành vi

Sở TN&MT 2023-2024
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STT Nội dung Giải thích Đơn vị chủ trì Lộ trình

12 Triển khai mô hình Phiên chợ chia sẻ đồ dùng cũ

Phiên chợ là nơi người dân có thể đến 
bán (hoặc cho đi) các đồ dùng trong gia 
đình đã qua sử dụng nhưng vẫn còn giá 
trị và mua các đồ dùng cũ phù hợp với 
nhu cầu của bản thân

UBND các quận, 
huyện 2023-2030

13

Nghiên cứu đánh giá các rào cản trong việc sử 
dụng xe điện của người dân để có các giải pháp 
thúc đẩy sử dụng xe điện trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng

Sở GT&VT 2023-2024

14
Rà soát, đưa vào sử dụng tạm thời hoặc lâu dài 
(bằng cách thay đổi công năng, mục đích sử dụng) 
của các tòa nhà, công trình để trống

Sở TC Hàng năm

II QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC VÀ NĂNG CAO NHẬN THỨC, KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, 
DOANH NGHIỆP

15

Xây dựng hệ thống tài liệu hướng dẫn áp dụng quy 
chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định sản phẩm đơn 
giản, dễ tiếp cận và phổ biến về kinh tế tuần hoàn 
cho các đối tượng liên quan

Sở, ban, ngành 
có liên quan 2023-2030

16
Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng người 
dân, doanh nghiệp bằng nhiều phương tiện khác 
nhau

Sở, ban, ngành 
có liên quan 2023-2030
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STT Nội dung Giải thích Đơn vị chủ trì Lộ trình

17
Soạn thảo các Sổ tay hướng dẫn Thiết kế Không 
chất thải, giảm sử dụng nguyên vật liệu và tiết 
kiệm năng lượng

Sở, ban, ngành 
có liên quan

18
Đào tạo và bồi dưỡng đê thường xuyên bổ sung 
kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ quản lý nhà 
nước

Sở TN&MT 2023-2030

19
Phát động các cuộc thi, triển lãm về ý tưởng thân 
thiện môi trường, ứng dụng công nghệ phục vụ 
phát triển KTTH

Sở TN&MT Hàng năm

III KINH TẾ VÀ DOANH NGHIỆP: CẢI THIỆN NĂNG SUẤT VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP VÀ CỦA NỀN KINH TẾ

20
Tổ chức điều tra, đánh giá nhằm xác định nhiệm vụ, 
lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn đối với từng 
ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển KTTH

Sở TN&MT, các 
Sở ban ngành 2023-2024

21 Tổ chức áp dụng thí điểm mô hình kinh tế tuần 
hoàn đối với lĩnh vực nguyên liệu và năng lượng Sở CT Phát triển: 2024-2025

Duy trì: 2025-2030

22
Tổ chức áp dụng thí điểm mô hình kinh tế tuần 
hoàn đối với lĩnh vực chất thải rắn, nước và công 
dân tiêu dùng xanh.

Sở TN&MT Phát triển: 2024-2025
Duy trì: 2025-2030

23 Tổ chức áp dụng thí điểm mô hình kinh tế tuần 
hoàn đối với lĩnh lương thực thực phẩm Ban QL ATTP Phát triển: 2024-2025

Duy trì: 2025-2030

24
Thực hiện các giải pháp gắn với mục tiêu xây dựng 
Khu công nghiệp sinh thái trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng

Ban QL KCNC 
và CKCN 

Phát triển: 2024-2025
Duy trì: 2025-2030
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25 Phát triển và duy trì kênh giao dịch thị trường 
nguyên vật liệu online

Nhằm tạo ra một thị trường online cho 
các doanh nghiệp bán các vật liệu đã 
qua sử dụng và không cần thiết cho các 
doanh nghiệp có thể sử dụng chúng làm 
nguyên liệu đầu vào mới

Sở CT Phát triển: 2024-2025
Duy trì: 2025-2030

26

Thực hiện các đề án, dự án liên quan đến giảm 
phát thải khí nhà kính trong công nghiệp, thương 
mại, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng trong 
công nghiệp và phát triển năng lượng sạch, năng 
lượng tái tạo trên địa bàn thành phố

Sở CT Phát triển: 2024-2025
Duy trì: 2025-2030

27
Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, các hoạt 
động phát triển tiêu dùng các sản phẩm liên quan 
đến kinh tế tuần hoàn

Nhằm giới thiệu, quảng bá các sản 
phẩm liên quan đến kinh tế tuần hoàn 
của thành phố Đà Nẵng

Sở CT Phát triển: 2024-2025
Duy trì: 2025-2030

IV CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CÔNG NGHỆ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

28 Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý chất 
thải ở thành phố

Việc phát hiện kịp thời, thường xuyên 
các điểm nóng ô nhiễm chất thải (nước 
thải, rác thải) bằng các dữ liệu quan sát 
từ vệ tinh sẽ giúp các cán bộ quản lý dễ 
dàng theo dõi, xác định nguyên nhân và 
đề xuất giải pháp phù hợp. Ứng dụng 
cũng có thể giúp quản lý thảm thực vật, 
quản lý và giám sát biến đổi khí hậu (phá 
rừng, khảo sát lớp phủ đất, nghiên cứu 
hạn hán) và phát hiện lũ lụt.

Sở TN&MT Hàng năm
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V XÃ HỘI: TẠO THÊM VIỆC LÀM XANH CHO NGƯỜI DÂN VÀ LIÊN TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

29 Xây dựng và triển khai Chương trình thúc đẩy kinh 
tế tuần hoàn đáp ứng giới

Chương trình thúc đẩy kinh tế tuần 
hoàn gắn với các nhiệm vụ công tác Hội 
và phong trào phụ nữ, đáp ứng nhu cầu, 
nguyện vọng hợp pháp chính đáng của 
phụ nữ hướng đến thực hiện kinh tế 
tuần hoàn bình đẳng giới.

Hội LHPN TP 
ĐN 2023-2030

30

Tổ chức, hình thành các trung tâm cộng đồng tại 
các thiết chế văn hóa tại địa phương (nhà văn hóa, 
trung tâm văn hóa) thành Phòng thí nghiệm tái sử 
dụng 

Đây vừa là khu vực trao đổi đồ cũ, vừa 
là nơi các nhóm xã hội khác nhau tập 
trung để chia sẻ kiến thức, trao đổi và 
bán các sản phẩm tái chế, sửa chữa, tái 
sử dụng.

UBND các quận, 
huyện; Sở VHTT 2023-2030







Lộ trình phát triển
KINH TẾ TUẦN HOÀN
tại thành phố Đà Nẵng

Nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1102/
QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2022 của 
UBND thành phố Đà Nẵng và được thực hiện 
với sự phối hợp và hỗ trợ của Chương trình 
Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)
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