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NGUYỄN VĂN PHƯƠNG *  

Tóm tắt: Giữa mô hình kinh tế tuần hoàn và quản lí chất thải có mối quan hệ tác động qua lại. 

Muốn xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn thì phải có phương thức quản lí chất thải phù hợp. Từ đây 

xuất hiện phương thức quản lí chất thải theo vòng đời sản phẩm. Bài viết đánh giá các quy định pháp 

luật về quản lí chất thải ở Việt Nam, đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 

hiện pháp luật về quản lí chất thải nhằm góp phần xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 

trong thời gian tới. 
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LAW ON WASTE MANAGEMENT TOGETHER TO BUILD THE COURSE ECONOMIC 

MODEL IN VIETNAM 

Abstract: There is a reciprocal relationship between the circular economy model and waste 

management. To build a circular economy model, there must be an appropriate waste management 

method. Therefore, the waste management method according to the product life cycle appears. The 

article evaluates the legal regulations on waste management in Vietnam, offers solutions to improve 

the law and improve the efficiency of the implementation of the law on waste management to 

contribute to building a circular economy model in Vietnam in the near future.  
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1. Mối quan hệ giữa quản lí chất thải 

và xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn 

Trong một thời gian dài, việc phát triển 

kinh tế của các quốc gia đều dựa vào hoạt 

động khai thác tài nguyên để sản xuất ra sản 

phẩm, hàng hoá và sau khi tiêu dùng hàng 

hoá thì xả thải trực tiếp các chất thải sản sinh 

sau khi sử dụng vào môi trường. Nền kinh tế 

này được gọi là nền kinh tế tuyến tính truyền 

thống. Cách  thức  vận  hành  nền kinh tế 

như vậy khiến tài nguyên thiên nhiên liên  

tục bị  khai  thác  và  khối lượng  chất  thải 

ra môi  trường  ngày càng gia  tăng
1
.  Theo 

dự báo của Tổ chức Liên hợp quốc, đến năm 

2030, nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên sẽ tăng gấp 3 lần so với hiện nay, vượt 

ngoài khả năng cung ứng của nguồn tài  
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