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Khi biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đe dọa tới cuộc sống của con
người, đó là lúc phải hành động.
Việt Nam chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu
và ô nhiễm môi trường.
Nước biển dâng gây lụt lội tại các vùng nuôi trồng
ven biển, khiến nông dân vùng duyên hải mất đi
sinh kế. Rác thải nhựa đại dương xâm nhập vào
chuỗi thức ăn, gây hại trực tiếp tới sức khỏe con
người. Đốt rác nhựa giải phóng các khí độc vào
không khí, làm tăng tỉ lệ tử vong do bệnh tim, đột
quỵ, và ung thư phổi.
Hơn bao giờ hết, biến đổi khí hậu đang làm cho
Việt Nam phải hứng chịu nhiều thiên tai như bão,
lốc xoáy và lở đất.

Rác thải tại một bãi biển Việt Nam

Là một trong 5 quốc gia thải nhiều rác nhựa ra đại dương nhất thế giới, các nhà hoạt động bảo
vệ môi trường, nhà khoa học, và doanh nghiệp tại Việt Nam nhận ra rằng đã đến lúc phải thay
đổi; và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tự hào là đối tác của Việt Nam trong giải quyết ô
nhiễm nhựa.

Tìm kiếm giải pháp – tái chế, thu thập số liệu, nâng cao năng lực cho
phụ nữ, và hơn thế nữa
Việt Nam đang xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia để quản lý rác thải nhựa đại dương.
Phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Đại sứ quán Canada đã tổ chức hội thảo dành
cho các nhà hoạt định chính sách, các nhà
hoạt động bảo vệ môi trường, lãnh đạo các
doanh nghiệp để cùng thảo luận các giải pháp
cho các vấn đề rác thải nhựa đại dương. Các
nội dung thảo luận sẽ giúp xây dựng nội dung
của kế hoạch hành động quốc gia của Việt
Nam. Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu của
Canada cũng chia sẻ kinh nghiệm của Canada
trong việc giảm rác thải nhựa.
Canada đồng tổ chức Hội thảo tham vấn quốc tế
Các chuyên gia gợi ý phát triển hơn nữa
đầu tiên tại Việt Nam về Kế hoạch hành động
ngành công nghiệp tái chế của Việt Nam, từ
quốc gia quản lý rác thải nhựa đại dương.
khâu phân loại tới khâu thu gom và xử lý.
Ngành công nghiệp tái chế phát triển sẽ giúp
tạo ra các cơ hội thị trường nhằm tăng đầu tư từ khu vực tư nhân và giảm nhu cầu từ các
nguồn vốn công.

Các đại biểu tại Hội thảo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành một nghiên cứu và phân
tích đáng tin cậy về rác thải nhựa đại dương và rác thải nhựa từ đất liền. Dữ liệu có hệ thống
sẽ là cơ sở để giúp các nhà hoạt định chính sách xây dựng chính sách và luật dựa trên bằng
chứng thực tiễn.
Dù phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong quản lý rác thải tại Việt Nam, họ không được công
nhận một cách đầy đủ trong các chính sách và chương trình của Chính phủ. Các đại biểu nhấn
mạnh việc nghiên cứu về các vai trò cụ thể của phụ nữ trong chuỗi quản lý rác thải, trong đó có
chủ doanh nghiệp, những người đi thu gom rác không chính thức, hoặc ở cấp hộ gia đình, Việt
Nam có thể vừa nâng cao vị thế của phụ nữ vừa giúp giải quyết rác thải nhựa.
Các bước tiếp theo để biến kế hoạch thành hành động bao gồm tăng cường khả năng quản lý
và khuôn khổ quốc tế sẵn có nhằm cải thiện cơ chế xây dựng sách, nâng cao năng lực
nghiên cứu về rác thải nhựa đại dương và vi nhựa, nâng cao nhận thức về ô nhiễm nhựa, và
tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

Phong trào chống rác thải nhựa
Hội thảo này tổ chức dựa trên vai trò lãnh đạo
của Đại Sứ quán Canada trong việc giúp xử lý ô
nhiễm nhựa tại Việt Nam.
Năm 2018, Đại sứ quán Canada đã đi đầu trong
nỗ lực thúc đẩy xây dựng một bản quy tắc ứng
xử chống ô nhiễm nhựa. Hơn 60 tổ chức quốc tế
và các phái đoàn ngoại giao đã cam kết giảm sử
dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần tại công
sở, và cải cách các hoạt động của tổ chức để
giảm thiểu rác nhựa, và khuyến khích các đối tác
chọn các giải pháp ít hoặc không thải rác nhựa.

Các Đại sứ ký kết Quy tắc ứng xử chống ô
nhiễm nhựa

“Nhựa đang gây hại cho các đại dương, sông, hồ
của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có vai trò chống ô nhiễm nhựa.”
— Bà Deborah Paul, Đại sứ Canada tại Việt Nam

Các tác nhân thay đổi
Mặc dù đã có một vài tiến bộ trong hệ thống thu gom rác thải nhựa và quản lý chôn lấp rác thải,
cuộc chiến chống lại rác thải nhựa tại Việt Nam vẫn chưa kết thúc.
Trong nhiệm kỳ Chủ tịch G7, Canada đã đẩy mạnh hành động trong nước và quốc tế về rác
thải nhựa đại dương và bảo vệ đại dương. Nhằm hỗ trợ Hiến chương về Nhựa đại dương của
nhóm G7, Canada đã đầu tư 100 triệu đô la Canada giúp các nước đang phát triển giảm ô
nhiễm đại dương.
Việt Nam cũng cam kết giảm ô nhiễm đáng kể trước năm 2025, thông qua Chiến lược Quốc gia
về quản lý tổng hợp chất thải rắn mới được điều chỉnh.
Với các kế hoạch hành động đầy hứa hẹn, Canada tự hào là đối tác của Việt Nam trên con
đường hướng tới một tương lai không rác thải nhựa.
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