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Ô nhiễm môi trường đặc biệt là rác thải đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của chính 

quyền và người dân các nước trên thế giới. Tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế nhanh 

chóng đã dẫn đến tăng mạnh sản xuất và tiêu thụ nhựa trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc nhựa 

được sử dụng tràn lan, đã dẫn tới hệ lụy “ô nhiễm trắng”. 

Nhựa là các hợp chất cao phân tử, có chứa các polyme hữu cơ. Chúng được dùng 

làm nguyên liệu sản xuất như: túi nhựa, chai nhựa, cốc nhựa, ống hút nhựa, .... Sở dĩ chất 

liệu này được sử dụng rộng khắp là bởi giá thành rẻ, bền; có những tính chất vật lý như 

cách điện, cách nhiệt, chịu được độ ẩm, dẻo dai, bền và dễ gia công (Alhazmi et al., 2021). 

Nhựa là chất liệu chậm phân hủy. Một chiếc ống hút nhựa phải mất từ 100 đến 500 năm 

mới phân hủy hết, một chiếc túi nhựa cần thời gian khoảng 500-1.000 năm.  

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên & Môi trường thì mỗi năm, có 1,8 triệu tấn rác 

thải nhựa thải ra môi trường ở Việt Nam, trong đó có 0,28 triệu – 0,73 triệu tấn thải ra biển 

(tức là chiếm khoảng 6% tổng rác thải nhựa ra biển của toàn thế giới) (Anh, 2021; Thảo, 

2021). Trên thế giới mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được tiêu thụ. Việt Nam hiện đang là 

một trong những quốc gia có lượng tiêu thụ nhựa cao hàng đầu thế giới.  
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Rác thải nhựa đang trở thành thứ gây ô nhiễm môi trường lớn nhất có ở cả lòng đất, 

trên không khí và dưới đại dương. Một chai nhựa chờ hàng thế kỷ để phân rã thành các 

mảnh nhỏ, những mảnh này theo mạch nước đổ ra biển, những loài cá, chim chết vì ăn 

nhầm phải nhựa…. Những hạt vi nhựa li ti khác thì lơ lửng trong bầu không khí, chúng sẽ 

thông qua đường hô hấp, tích tụ trong phổi của con người, gây ra các bệnh về hô hấp 

(Thompson et al., 2009).  

Rác thải nhựa không được xử lý đúng cách sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến không khí và 

môi trường nước:  Khi đốt, rác thải nhựa sẽ sinh ra chất độc đi-ô-xin, furan gây ô nhiễm 

không khí, gây ngộ độc, ung thư, …  Khi chôn lấp, rác thải nhựa sẽ làm cho đất không giữ 

được nước, dinh dưỡng và ngăn cản quá trình khí oxy đi qua đất, gây tác động xấu đến sự 

sinh trưởng của cây trồng. 

Để giảm thiểu chất thải nhựa, các tổ chức môi trường quốc tế cũng như nhiều quốc 

gia đang kêu gọi người dân hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa và túi nilon (Kong et 

al., 2017; Ngân, 2012). Tập thói quen dùng các sản phẩm khác thân thiện với môi trường. 

Bên cạnh đó, việc tái chế là biện pháp đang được rất nhiều cơ quan môi trường khuyến 

khích và khuyên người dân nên làm.   

Cùng chung nỗ lực với các nước trên thế giới, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản 

quan trọng như Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (năm 2015), Luật Bảo vệ môi 

trường (năm 2014), các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất thải và phế liệu (Anh, 

2021). Là cơ sở pháp lý quan trọng nhất liên quan đến hoạt động quản lý, xử lý rác thải 

nhựa nói chung và trên biển nói riêng.  

Bên cạnh các chương trình của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, tháng 

6/2019, đã có 9 công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và bao bì bắt tay nhau thành 

lập Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Vietnam). PRO Vietnam sẽ hỗ trợ phát triển 

một hệ sinh thái thu gom, tái chế bao bì trong nước đủ mạnh, giúp tăng tỉ lệ tái chế và giảm 

thiểu tỷ lệ bao bì thải ra môi trường. Hỗ trợ các hoạt động trên các lĩnh vực gồm nâng cao 
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nhận thức người tiêu dùng về tái chế và phân loại rác, làm vững mạnh hệ sinh thái thu gom 

bao bì sẵn có (Hùng, 2021). 

Đến đây, câu hỏi đặt ra là tại sao mặc dù có nhiều nỗ lực và hành động trong việc 

xử lý, giải quyết ô nhiễm rác thải (rác thải nhựa) nhưng ô nhiễm rác thải nhựa không giảm 

mà còn trầm trọng hơn? 

Để đi tìm câu trả lời, Giáo sư Vương Quân Hoàng và các cộng sự đã nghiên cứu các 

nguyên lý môi trường. Trong cụm công trình về văn hóa môi trường (Khuc, 2021b, 2021a; 

Q.-H. Vuong, 2021; Q. Vuong, 2020; Q. H. Vuong, 2021; Q. H. Vuong et al., 2021), nguyên 

lý bán dẫn là một công trình tiêu biểu. Nguyên lý này nói rằng kinh tế không thể mua được 

giá trị môi trường và giá trị môi trường phải được hạch toán vào tính lợi nhuận của doanh 

nghiệp (Q. H. Vuong, 2021). Hiện nay ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng hơn là do 

nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân chủ chốt là vì doanh nghiệp, người dân 

thiếu hẳn đi (không có) văn hóa môi trường, chưa coi giá trị môi trường là một biến số trong 

ước tính lợi nhuận của doanh nghiệp. Do đó, muốn giải quyết bài toán môi trường, vấn đề 

nâng cao nhận thức về môi trường, hành động đóng góp của người dân về môi trường là 

chính lời giải.  

Tóm lại, đứng trước ảnh hưởng nguy hiểm của rác thải nhựa, trong giai đoạn ngắn 

hạn, tất cả mọi tầng lớp xã hội nên chuyển qua sử dụng những vật liệu thân thiện, hoặc có 

thể tái chế nhựa để vừa bảo vệ môi trường, vừa bảo vệ sức khỏe. “Nếu bạn không thể tái sử 

dụng chúng, hãy từ chối chúng!”- Erik Solheim (Hùng, 2021). Nhưng về lâu dài doanh 

nghiệp và người dân cần thực hiện quá trình chuyển đổi văn hóa môi trường vì đây là giải 

pháp lâu dài và căn cơ.  
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