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TÓM TẮT DỰ ÁN 

 

1. Quốc gia:  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

 

2. Tên dự án:  Dự án Hỗ trợ thực hiện Thành Phố Hội An “Thành phố Sinh thái” 

 

3. Background and Necessity of the Project: 

Hội An, thành phố du lịch đáng tự hào của Việt Nam, đã quyết định “Tuyên ngôn Thành phố 

Sinh thái” vào tháng 12 năm 2009. Đây là kế hoạch dài hạn đến năm 2030, nhằm mục tiêu 

phát triển với sự cân nhắc về môi trường đặt lên hàng đầu. Sau đó, dự án “Giảm thiểu rác thải 

Thành phố Hội An theo mô hình Naha” (từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 7 năm 2015) đã được 

thực hiện. Đây là sự hợp tác với mục tiêu là rác thải sinh hoạt, và đã đạt được 4 thành tựu sau. 

 

1. Thực thi “Kế hoạch triển khai phân loại rác thải sinh hoạt trong thành phố Hội An” 

2. Triển khai việc thu gom phân loại đến toàn thành phố 

3. Phát “Sổ tay hướng dẫn Phân loại rác tại nguồn” đến toàn thể hộ gia đình 

4. Điều tra thành phần rác thải, và tiếp thu năng lực giám sát tình trạng phân loại 

 

Cơ cấu phân loại & giảm thiểu “rác sinh hoạt” có sự tham gia của người dân thành phố đã 

được hình thành, người dân cũng đã quen dần. Việc này cho thấy kết quả từng bước của việc 

tiếp cận đến rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, “rác thải kinh doanh” thì đang ở tình trạng hầu như 

chưa được can thiệp. Cụ thể là, cùng với sự phát triển ngành chủ đạo là du lịch, việc tăng 

lượng rác thải từ số doanh nghiệp và số du khách tăng lên đã tạo nên ảnh hưởng xấu đến môi 

trường. Việc này được nhận thức, và chúng tôi muốn chỉ đạo để giảm thiểu đối với toàn thể 

rác thải kinh doanh, tuy nhiên vẫn chưa hình thành cơ chế và dữ liệu thì không đủ. 

 

Nhu cầu được hỗ trợ từ thành phố Hội An là rất cao, về việc giảm lượng rác kinh doanh, tăng 

cường việc cân nhắc về môi trường của các doanh nghiệp, thêm vào đó là việc phát triển công 

cụ để chia sẻ thông tin liên quan đến rác thải từ cơ quan chức năng đến người dân thành phố. 

 

Vì lý do đó, như là một thử thách mới, chúng tôi muốn đề xuất dự án này với mục đích giúp 

thành phố Hội An thực hiện “Thành phố Sinh thái”. Để làm được việc đó, chúng tôi sẽ mượn 

kinh nghiệm từ những người phụ trách thực hiện “Thành phố Cộng sinh Môi trường/ 

Environmental Symbiosis City” của thành phố Naha. Họ có kinh nghiệm về giảm thiểu rác 
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thải kinh doanh, kinh nghiệm trong lĩnh vực làm du lịch với mô hình cân nhắc về môi trường, 

mà đã trở thành “thương hiệu của thành phố Naha”. 

 

Ngoài ra, dự án này còn là cơ hội để tạo thuận lợi cho việc liên kết các doanh nghiệp trong 

ngành môi trường và du lịch giữa 2 thành phố. Thông qua dự án này, không chỉ có cơ quan 

chức năng mà còn lôi kéo cả doanh nghiệp vào, tạo ra những hội chợ nhằm mục đích thúc đẩy 

kinh tế ví dụ như “hội chợ về kỹ thuật môi trường”, qua đó góp phần thực hiện chính sách ưu 

tiên hàng đầu của tỉnh Okinawa là “kế hoạch chiến lược kinh tế Châu Á”. 

 

4. Mục đích của dự án: 

Tận dụng kinh nghiệm và hiểu biết của thành phố Naha “Thành phố Cộng sinh Môi trường” 

mà môi trường và du lịch đạt được sự cân bằng, củng cố kế hoạch để thực hiện “Thành phố 

Sinh thái” mà thành phố Hội An đang nhắm đến. 

 

5. Vùng mục tiêu:  

Tất cả 13 xã phường trên địa bàn thành phố Hội An 

 

6. Nhóm mục tiêu: 

Người được lợi cuối cùng: khoảng 90,000 người dân thành phố Hội An 

Người được lợi trực tiếp: Ủy ban nhân dân, Phòng Tài Nguyên Môi Trường, Công ty Công 

Trình Công Cộng, Hội phụ nữ, Phòng Văn Hóa Thông Tin, Phòng Thương Mại Du Lịch, 

Doanh nghiệp tư nhân thuộc thành phố Hội An 

 

7. Kết quả mong muốn: 

<Kết quả 1> Hiện trạng về rác thải của thành phố Hội An được chia sẻ với các bên liên quan 

như người dân, thành viên dự án, chính quyền. 

<Kết quả 2> Đối sách chỉ đạo việc phân loại và giảm thiểu rác thải đến các doanh nghiệp tư 

nhân được triển khai 

<Kết quả 3> Thành phố Hội An tiếp thu kinh nghiệm phát hành “Sách trắng về rác thải” đối 

với tất cả những bên liên quan đến việc thải rác. 

<Kết quả 4> Nền tảng để liên kết môi trường và kinh doanh du lịch của cả 2 thành phố dưới ý 

tưởng “Thành phố Sinh thái” của Hội An và “Thành phố Cộng sinh Môi trường” của Naha. 
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8. Thời gian của dự án: 

Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 9 năm 2018 

 

9. Cơ quan thực hiện:   

Phía Okinawa: Thành phố Okinawa, OCRM, và 12 công ty 

Phía Hội An: Ủy ban nhân dân, Phòng Tài Nguyên Môi Trường, Công ty Công Trình Công 

Cộng, Hội phụ nữ, Phòng Văn Hóa Thông Tin, Phòng Thương Mại Du Lịch, Doanh nghiệp tư 

nhân thuộc thành phố Hội An 

10. Hoạt động chính: 

- Điều tra theo từng chỉ tiêu chất và lượng của rác theo từng nguồn phát sinh (điều tra thành 

phần rác), làm rõ quy trình xử lý rác và lượng xử lý, điều tra quy mô công ty của các thành 

viên dự án, thu gom kết quả và chia sẻ với các bên liên quan.  

- Workshop cùng với các doanh nghiệp tư nhân về phân loại rác, mục đích và sự cần thiết 

phải giảm thiểu, và nguyên tắc. Đối với doanh nghiệp tư nhân được chọn thực nghiệm chứng 

thực về việc xử lý tại gia. Tạo công cụ truyền thông cho thành viên dự án, xem xét và thực 

hiện cơ chế xác thực doanh nghiệp tư nhân mà đặt ưu tiên môi trường lên hàng đầu. 

- Tổ chức các cuộc họp để soạn thảo “Sách trắng về rác thải” và phát hành 

- Tổ chức hội thảo doanh nghiệp về môi trường và du lịch giữa hai thành phố (“hội chợ về kỹ 

thuật môi trường”, lấy liên kết với du lịch làm đề tài và thực thi nhiều lần) 

 


