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Cơ hội chuyển đổi kinh tế tuần hoàn ở VN
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Tóm tắt: 

VN đang phải đối mặt với nhiều thách thức về việc cạn kiệt tài nguyên thiên 
nhiên, nguyên liệu sản xuất, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Việc 
thực hiện mô hình kinh tế tuyến tính trong thời gian dài đã có những tác động 

không mong muốn đến môi trường, nguồn tài nguyên. Để có thể tồn tại mà không khai 
thác nguồn tài nguyên ít ỏi còn lại, cũng như không phụ thuộc quá nhiều vào nguồn năng 
lượng hóa thạch, không thể tái tạo và hơn hết là không tàn phá môi trường, không làm 
môi trường thêm ô nhiễm, không thể khắc phục chỉ có một giải pháp tốt nhất hiện nay 
chính là việc chuyển đổi và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn. Chuyển dịch sang kinh 
tế tuần hoàn cũng là hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
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Abstract: 
Vietnam is facing many challenges regarding to the depletion of natural resources, 

production materials, environmental pollution and climate change. Long-term linear 
economic operation has had undesirable impacts on the environment and natural 
resources. To be able to develop economy without affecting remaining resources, as well 
as without depending too much on fossil energy sources, destroying or polluting the 
environment, the only best solution today is the transformation and promotion of circular 
economic development. The transition to a circular economy is also towards the goal of 
sustainable development.
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