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Theá heä chuùng ta theo sau caùc nöôùc tieân tieán vaøi theá kyû vaø chaúng leõ con 
chaùu chuùng ta laïi tieáp tuïc “thuûy chung” vôùi nhöõng vaên hoùa thieáu vaên 
minh nhö: aên ôû thieáu veä sinh, xaû raùc böøa baõi. Vaø ngöôøi lôùn chuùng ta 
ñang laøm vieäc heát mình cuõng vì con chaùu chuùng ta coù cuoäc soáng toát hôn, 
vaên minh hôn, ôû ñoù khoâng coù dòch beänh vì oâ nhieãm moâi tröôøng, khoâng 
coù moät xaõ hoäi thieáu chæn chu vì ngaäp nguïa raùc, khoâng coù moät theá heä 
khoâng theå ngaång maët leân vì trong ñaàu naëng tróu raùc thaûi. Caâu chuyeän baét 
ñaàu töø giaùo duïc taùi tuaàn hoaøn raùc thaûi thoâng minh töø caùc tröôøng hoïc.

“
 » TS. Buøi Thò Thanh Höông

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường,
Việt Nam nằm trong nhóm 20 nước phát sinh

rác thải nhiều nhất thế giới, bằng với Hoa Kỳ và
Malaysia, cao hơn mức trung bình 10% của thế
giới. Trong đó, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt
(CTRSH) của 03 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng,
Thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm hơn 1/3 (36%)
tổng lượng CTRSH của cả nước. Hiện nay, 5 khu
xử lý CTRSH bằng phương pháp chôn lấp ở Hà
Nội đã đầy và đóng cửa, bãi rác Nam Sơn (Sóc
Sơn, Hà Nội) buộc phải đóng cửa vì không còn
diện tích chôn lấp. Chính vì vậy, trong 3 năm gần
đây, người dân, chủ yếu là dân nghèo (mức thu
nhập bình quân dưới 700,000 VNĐ/ng ười/tháng)
sinh sống gần khu vực các bãi rác của thành phố
Hà Nội, Đà Nẵng rất bức xúc, đã có nhiều khiếu
nại đến chính quyền, yêu cầu đền bù cho người
dân di chuyển bãi rác tới nơi ở mới và được chăm
sóc y tế thường xuyên. Người dân đã tập trung
chặn xe rác, khiến môi trường nội đô bị dồn ứ rác
thải nhiều tháng, gây ô nhiễm môi trường nội đô
nặng nề. Phải chăng vấn đề giảm lượng CTRSH
và đem lại công bằng cho cuộc sống người dân
cư trú khu vực bãi rác là một bài toán đến nay
vẫn chưa có lời giải?
Vấn đề xử lý CTRSH đã và đang thất bại mà
nguyên nhân chính là không thực hiện tốt việc
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phân loại rác tại nguồn. Từ năm 2006, Hà Nội
đã thực hiện thí điểm dự án phân loại rác tại
nguồn (gọi tắt là Dự án 3R) do Cơ quan hợp tác
quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ. Với mục tiêu
nhằm làm giảm, tái chế và tái sử dụng rác thải,
dự án đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận,
người dân bắt đầu có nhận thức và bước đầu
phân loại rác tại nguồn, lượng rác đưa đi chôn
lấp giảm 30%, giảm ô nhiễm môi trường, tiết
kiệm chi phí xử lý rác, kéo dài tuổi thọ các bãi
chôn lấp,… Tuy nhiên, khi dự án dừng, không
có sự giám sát, người dân bắt đầu có ý thức
phân loại rác song đến khu thu gom cấp 1, cấp
2, cấp 3,… rác lại đổ chung vào 1 chỗ, không
được phân loại khi đến bãi rác hoặc khu xử lý.
Một năm, sau khi dự án dừng, người dân nhìn
nhau chế diễu những người “xách 3 túi đi đổ
rác” vì coi đó là việc làm “ngốc nghếch” không
ý nghĩa. Chính sự bao cấp của dự án tạo nên
sự không bền vững hay các bên liên quan đang
vận hành trong một hệ thống không đồng bộ đã
tạo nên “cái chết” của một thói quen tốt vừa
mới được manh nha hình thành?
Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội ban
hành tháng 12/2021 có quy định các chế tài
xử phạt đối với các chủ nguồn phát thải không
thực hiện phân loại rác tại nguồn. Vậy làm sao
để tăng hiệu quả quản lý Nhà nước bằng Luật?
Làm sao để kết nối được các bên liên quan
bằng chuỗi phát sinh giá trị từ rác?

Chương trình tiếp cận đến từng học sinh và
phụ huynh học sinh hoặc tại các trường học
bằng các dự án: i) Đổi giấy vụn lấy giấy
trắng và giấy vệ sinh;
ii) Đổi rác thải nhựa lấy chậu trồng cây
nhựa tái sinh (không ảnh hưởng đến môi
trường; và iii) Trồng cây xanh và dược liệu
tại các trường học (có thể bao tiêu thu mua
tại các trường nếu có số lượng lớn) từ việc
chuyển hóa rác hữu cơ (quá trình compost)
thành chất dinh dưỡng chăm cây.
Thông qua các dự án cụ thể, học sinh cùng
gia đình hình thành thói quen phân loại rác
thải tại nguồn, thay đổi văn hóa ứng xử
với rác thải, quan niệm rác là một nguồn
tài nguyên và xử lý rác thải là quản lý tài
nguyên. Khác với các dự án “công trình
măng non” hiện đang triển khai tại các
trường, trong các dự án của chương trình
STEM+ tái tuần hoàn rác thải thông minh,

học sinh được tự quản lý nguồn tài nguyên rác của chính mình
bằng tài khoản tích giá trị từ tài nguyên rác trên điện thoại hoặc
website. Từng học sinh tự quản lý tài sản (rác thải) hoặc lập
nhóm thu gom, hoặc đổi sản phẩm trong hệ thống thương mại
điện tử (Lazada, Shopee, Tiki, Grab), hoặc bán lấy tiền, hoặc
từ thiện.
Như vậy, từ lời giải của giáo dục tái tuần hoàn rác thải, câu
chuyện khởi nghiệp, quản lý tài chính, làm việc nhóm, quản
lý dự án đã được rèn rũa cho các lớp học trò từ mầm non, tiểu
học, THCS, THPT.

các kênh truyền thông để lan
tỏa nhận thức, hình thành
thói quen phân loại rác thải
tại nguồn đồng thời thu hút
các nguồn lực ẩn trong cộng
đồng chung tay giải quyết
vấn nạn rác thải, câu chuyện
không của riêng ai.
Sau 3 tháng huấn luyện
kinh doanh thực chiến, Dự
án 3SR đã được nâng cấp
và trở thành một trong dự
án của TECHFES Connect
2021 gọi được nhiều đầu
tư nhất, cùng lúc ký kết
hợp tác đầu tư với 1 Quỹ
đầu tư của nước ngoài (SRI
Capital - Singapore) và 2
tập đoàn trong nước bao
tiêu các sản phẩm đầu ra
của 3SR (giấy vụn, nhựa và
cây xanh, cây dược liệu).
So với các ngành khác, giáo
dục là một ngành nghề rất
khó khởi nghiệp vì giáo
dục vốn là một ngành trong
phân khúc hoạt động phi
lợi nhuận, hoạt động nên
nhìn một chiều, giáo dục
không phải mảnh đất cho
kinh doanh thu lợi nhuận
nhưng giảng viên trẻ Bùi
Thị Thanh Hương đã nhen
nhóm ước mơ khởi nghiệp,
đổi mới sáng tạo cho các
bạn sinh viên của Trường
Đại học Giáo dục, Đại học
Quốc gia Hà Nội có thể
khởi nghiệp trong giáo dục
bằng chính hướng tiếp cận
phi lợi nhuận - NGO Start
up - tình nguyện phục vụ
cộng đồng - tập hợp nguồn
lực của các tổ chức chính trị
xã hội cùng giải quyết các
vấn đề chung của xã hội.
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Vaán ñeà thaùch thöùc nhieàu hôn cô hoäi  

Trong bối cảnh các trường học, đặc biệt các
trường đang gặp nhiều khó khăn trong giáo dục
STEM trong trường học. Bằng hướng tiếp cận
kinh tế tuần hoàn rác thải, nhóm nghiên cứu
giáo dục môi trường của Trung tâm Nghiên
cứu và Ứng dụng Khoa học Giáo dục, Trường
Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
đã nghiên cứu xây dựng chương trình giáo dục
STEM+ theo hướng tiếp cận tái tuần hoàn rác
thải thông minh từ cấp học mầm non, tiểu học,
trung học cơ sở (THCS) đến trung học phổ
thông (THPT). Bằng sự hỗ trợ của công nghệ
như Mobile App/nền tảng giáo dục kết hợp,

Dự án khởi nghiệp được thực hiện bởi 6 bạn sinh viên Trường
Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội với sự đồng hành
của giảng viên cố vấn TS. Bùi Thị Thanh Hương - giảng viên
Khoa Công nghệ Giáo dục. Nhóm sinh viên đã sử dụng Mobile
Application kết hợp với chương trình giáo dục tái tuần hoàn
rác thải theo tiếp cận STEM+ tại các trường học và phát triển


