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Đánh giá 2018

1. CẤP TRUNG TÂM:

THÀNH LẬP “TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN” (CCE) VÀ GIAO DỊCH ĐỂ KIẾM TIỀN TỪ 

NGUỒN FMCG, nhân rộng mẫu trên toàn quốc

2. CẤP THÀNH  PHỐ:

Quảng bá chương trình “PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN” để nhận được sự hỗ trợ từ các cơ

quan chính/các ngành công nghiệp để xây dựng một bộ sưu tập bền vững

BÁO CÁO



2018- KẾT QUẢ

• ThànhlậpTrung tâmhỗtrợpháttriểnKinh tếtuầnhoàn

• 1hội thảo cho các ngành chính thức

• 1cuộc họp chính thức giữa Trung tâm hỗ trợ phát triển KTTH và CHI 

CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TPHCM (DONRE)

• 1sự kiện lớn để phát động dự án “Không xả thải ra thiên nhiên”

• 1sự kiện lớn để tân trang ZWTN tại địa phương

• 3 các buổi tập huấn cho lãnh đạo xã

• 2 lần tập huấn cho cộng đồng

• 1043 hộ gia đình được giáo dục (tỷ lệ tham gia ~ 60%)

• 5 trường học mở khóa đào tạo “Phân chia rác tại nguồn”

• 7,500 học sinh được giáo dục



1. THÀNH LẬP “TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN” VÀ GIAO DỊCH ĐỂ KIẾM TIỀN 

TỪ NGUỒN FMCG, nhân rộng mẫu trên toàn quốc

CHÚNG TA LÀM GÌ:

• Thành lập “Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế tuần hoàn” (CCE)

CHÚNG TA THÀNH LẬP CCE NHƯ THẾ NÀO:

Hợp tác với VBCSD (VCCI), Coke Vietnam và Dow Chemical Vietnam để thành lập CCE, trong đó:

1. Unilever nắm quyền sở hữu khi thực thi

2. Coke VN chịu trách nhiệm về PR / Media, và
3. Dow Chemical làm vận động chính phủ

MỤC TIÊU CỦA CCE:

1. Giải quyết các vấn đề phát sinh từ chất thải nhựa,

2. Xây dựng lộ trình hình thành và thúc đẩy các mô hình kinh doanh bền vững;

3. Phát triển chuỗi giá trị định hướng theo chu kỳ cũng như các khuyến nghị chính sách để tạo thuận lợi cho việc triển khai nền kinh tế 
tuần hoàn tại Việt Nam

ACTIVITIESHAVE BEEN DONE BY

Chiến dịch PR cho sự kiện ký kết Hộithảocậpnhậtchínhsáchhiệnhànhvàtham

giacáclĩnhvựcchínhthứcvềquảnlýchấtthảitại

TP HCM

(tậptrungvàonhựa)

ZAYN là sángkiếnđầu tiêncủa CCE tại

HCM, dự định thực hiện trong5 năm



2. Quảng bá chương trình “PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN” để nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan 

chính/các ngành công nghiệp để xây dựng một bộ sưu tập bền vững
CHÚNG TA LÀM NTN:

- “Chương trình phân loại rác tại nguồn” (SAS) được diễn ra dưới sự chỉ đạo của CCE

- Hợp tác với CITENCO để tăng cường chương trình SAS hiện tại của họ, thí điểm tại quận Tân Phú

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NÀO CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM RỒI:

SỰ THAM GIA CỦACHÍNH QUYỀN 

ĐỊA PHƯƠNG
❑Cấu trúc:

1. Trên sự kiện hội chợ, 

chiến dịch PR 

2. Tham gia cuộc họp

chính thức với chính
quyền Tân Phú

❑24/11/2018 tại tòa nhà Tay
Thanh, quận Tân Phú

❑ Đối tượng mục tiêu: chính 

quyền địa phương, CITENCO 

(đội ngũ lãnh đạo và nhân 

viên), thí điểm người và hiệu 
trưởng các trường tiểu học)

❑Mục tiêu:

Nâng cao nhận thức về

Phân chia rác tại nguồn



GIÁO DỤC TRONG 

CỘNG ĐỒNG

❑Cấu trúc: Tập huấn tận nơi với
tài liệu và mẫu bao bì

❑Lần đầu: tháng 5-6 năm2018

Lần 2: tháng 12/2019

❑# hhs: 1,739, đạt 1043 (~60%)

tại 6 phố ở quận Tân Phú



HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG&
POSMTRONG TRƯỜNG

❑Cấu trúc: 60’ tậphuấntrênsân

trường

• Thuyết trình

• Thực hành để chế tạo máy tái

chế đơn giản (hợp tác với

nhựa quý & hơn 50 Đại sứ

xanh từ các trường đại học) 

• Trò chơi: từ những trò vui

đến thực hành

• Cuộcthi: Trangtríthùngrác

❑tháng 12/2018

❑# : 7500 học sinh (5 trường học)



THAM GIA 

CHUỖI GIÁ TRỊ

❑Mục tiêu :

+ Nâng cao nhận thức về phân

loại rác tái chế và loại rác nào
có thể tái chế được

+ Luôn luôn tìmkiếmcông

nghệmớiđể tái chế / nângcấp

❑Vào: tháng 6 – tháng 12 năm

2018

❑Đối tượng mục tiêu: : tư nhân,



TỔNG KẾT 2018

ƯU   ĐIỂM 

1. Trung tâm kinh tế tuần hoàn là diễn đàn 

mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề phát sinh 

về nhựa.

2. DONRE và Chính quyền địa phương nhận thức

được nỗ lực của sáng kiến CCE và ZWTN.

3. 60% người dân trong khu vực thí điểm biết 

cách phân biệt tại nguồn

4. Các chương trình giáo dục vào trường học là 

cách tiếp cận đúng đắn (~ 7.500 học sinh đạt 

được bằng hoạt động này)

CẦN CẢI THIỆN

1. Sự tham gia của DONRE không đủ mạnh để nhận 

được sự chứng thực / hỗ trợ (ví dụ: không tận dụng 

mức 44 của HCM trong dự án này)

2. Hợp nhất ngânsáchcủachính quyền địa phương để quảng 

bá cho SAS

3. Làm thế nào để quảng bá và thu hút các nhà sưu tập tư 

nhân vào chương trình này

4. Phối hợp chặt chẽ với DONRE để xác định cách tách rác 

thải nhựa khỏi rác tái chế (hiện tại, DONRE hướng dẫn mọi 
người cách ly 2 loại chất thải: Rác Hữu cơ và rác Còn lại)

5. Hệ thống bán lẻ chưa được bao gồm

PHÁT TRIỂN ZWTN TRONG NĂM 2019



TRỌNG TÂM 2019

1. Giáo dục

2. Khảo sát

3. Chính sáchvàkếhoạch xếptầngtừBộTàinguyên & Môi trường

4. Vật liệu tái chế từ chất thải cứng đô thị trong các sản phẩm (trường 

hợp kinh doanh thực tế)



XIN CÁM ƠN


