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Tóm tắt: Xanh hóa sản xuất đang ngày càng được quan tâm tại Việt Nam cũng như 

nhiều nước trên thế giới. Đây được coi là nội dung cơ bản của tăng trưởng 

xanh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như phòng chống biến 

đổi khí hậu. Thêm vào đó, người tiêu dùng cũng ngày càng yêu cầu khắt 

khe hơn đối vớinhững tiêu chuẩn môi trường trong sản xuất các sản phẩm 

tiêu dùng của họ. Chính vì vậy, quá trình xanh hóa sản xuất lại càng trở 

nên quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp. 

Mục tiêu nghiên cứu chung của nghiên cứu là làm rõ khả năng xanh hóa 

trong sản xuất tại doanh nghiệp dệt nhuộm trong khu công nghiệp Hòa Xá, 

Nam Định dựa trên việc làm rõ các khung khổ lý thuyết liên quan đến xanh 

hóa sản xuất trong doanh nghiệp, bao gồm: làm rõ khái niệm, nội hàm, các 

yếu tố ảnh hưởng; xây dựng và đề xuất bộ chỉ số đánh giá khả năng xanh 

hóa trong doanh nghiệp dựa trên việc tổng hợp và hệ thống hóa các nghiên 

cứu liên quan; trên cơ sở này, tiến hành phân tích thực trạng và áp dụng 

thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá khả năng xanh hóa sản xuất tại các doanh 

nghiệp dệt nhuộm tại KCN Hòa Xá; từ đó đưa ra  một số kết luận và gợi ý 

chính sách thúc đẩy xanh hóa sản xuất tại các doanh nghiệp trong KCN ở 

Việt Nam. 

Từ khóa:  Xanh hóa sản xuất, chỉ số xanh hóa sản xuất, sản xuất xanh. 
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

BVMT Bảo vệ môi trường 

CIEM Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương 

CN Công nghiệp 

CT CP TNHH Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn 

CTR  Chất thải rắn 

CPSIA Đạo luật về cải thiện an toàn sản phẩm tiêu dùng năm 2008 

DN Doanh nghiệp 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

ECLAC Ủy ban Kinh tế cho các nước MỹLatin và Caribê 

EU Ủy ban Châu Âu 

GI Chỉ số xanh hóa 

GHG Khí nhà kính 

ISM Mô hình cấu trúc diễn giải 

KKT Khu kinh tế 

KCN Khu công nghiệp 

KCX Khu chết xuất 

LCA Đánh giá vòng đời sản phẩm 

LCI Kiểu kê vòng đời sản phẩm 

LCSP Trung tâm sản xuất sạch hơn Lowell 

MT Môi trường 

NL Năng lượng 

OECD Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế 

PTBV Phát triển bền vững 

PT Phát triển 

PTCN Phát triển công nghiệp 

QLMT Quản lý môi trường 

QLCT Quản lý chất thải 

RECP Sử dụng nguồn lực hiệu quả và sản xuất sạch hơn 

SXX Sản xuất xanh 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TKNL Tiết kiệm năng lượng 

TNXHDN Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

UNIDO Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc 

UNEP Chương trình môi trường Liên hợp quốc 

VNCPC Trung tâm sản xuất sạch hơn Việt Nam 

VCCI Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

XHSX Xanh hóa sản xuất 



 

 

PHẦN GIỚI THIỆU 

rong những năm qua, cùng với quá 

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước, số lượng các doanh 

nghiệp đã tăng lên một cách đáng kể. Tính 

đến cuối năm 2018, cả nước đã có 714.755 

doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 9,2%, 

số lượng doanh nghiệp nằm trong khu vực 

công nghiệp là 228.147 doanh nghiệp, 

tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước (Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, 2012).  

Với tốc độ tăng trưởng như vậy, bên 

cạnh những lợi ích các doanh nghiệp 

mang lại như gia tăng thu nhập và tạo việc 

làm người lao động, những thách thức về 

môi trường cũng dần rõ ràng và trở nên 

ngày càng nghiêm trọng hơn. Trước 

những thách thức đó, Chính phủ Việt 

Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách 

nhằm chuyển đổi mô hình phát triển công 

nghiệp theo hướng xanh hóa, thân thiện 

và bền vững hơn về mặt môi trường. Một 

số các chương trình cụ thể như Chương 

trình Nghị sự 21, Chiến lược sản xuất sạch 

hơn trong công nghiệp đến năm 2020, 

Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai 

đoạn 2006-2015, Chương trình tiết kiệm 

điện giai đoạn 2006-2010, Chiến lược bảo 

vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030, hay Chiến lược 

quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 

2011-2020, tầm nhìn đến năm 

2050,…đều khuyến khích các giải pháp 

xanh hóa nền kinh tế, gồm các chiến lược 

xanh hóa sản xuất, cải thiện hiệu quả tiêu 

thụ năng lượng trong sản xuất, điều chỉnh 

quy hoạch đối với các lĩnh vực sản xuất 

gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi 

trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các 

ngành sản xuất xanh mới phát triển, đổi 

mới công nghệ và ứng dụng rộng rãi quy 

trình sản xuất sạch hơn.  

Khu công nghiệp (KCN) Hòa Xá là 

KCN đầu tiên và lớn nhất của tỉnh Nam 

Định, được thành lập ngày 03/10/2003. 

Tính đến hết năm 2016, diện tích KCN về 

cơ bản đã được lấp đầy với tổng số vốn 

đầu tư đã thực hiện là 240,821 tỷ đồng. 

Được thành lập với mục đích di dời các xí 

nghiệp, nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi khu 

dân cư thành phố Nam Định, KCN hiện 

bao gồm 117 doanh nghiệp quy mô nhỏ 

và rất nhỏ đang hoạt động với ngành nghề 

sản xuất chủ yếu là may mặc, dệt, nhuộm, 

xi mạ,... Mặc dù đã có những sự đầu tư cơ 

bản về hạ tầng quản lý và xử lý môi 

trường nhưng KCN Hòa Xá vẫn luôn là 

một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn 

nhất của tỉnh Nam Định, đặc biệt là đối 

với vấn đề nước thải từ các doanh nghiệp 

dệt nhuộm, với đặc tính là xả thải số 

lượng lớn, tính chất phức tạp với nhiều 

thành phần kim loại nặng, hợp chất hữu 

cơ khó phân hủy, màu mùi đặc trưng 

(Công ty Phát triển và kiến trúc hạ tầng 

KCN tỉnh Nam Định, 2016).  

Trước tình hình trên, nhóm tác giả 

tiến hành thực hiện nghiên cứu “Xanh 

hóa sản xuất trong doanh nghiệp: trường 

hợp các doanh nghiệp dệt nhuộm tại KCN 

Hòa Xá, tỉnh Nam Định". Từ việc nghiên 

cứu lý thuyết, nghiên cứu lựa chọn 2 

T 



doanh nghiệp dệt nhuộm điển hình trong 

KCN Hòa Xá là Công ty cổ phần TNHH 

TCE VinaDenim và Công ty cổ phần Dệt 

Nam Định để nghiên cứu trường hợp 

nhằm đánh giá thực trạng hoạt động sản 

xuất; tìm kiếm, làm rõ khả năng xanh hóa 

sản xuất thông qua hệ thống các chỉ số 

xanh hóa; từ đó đưa ra một số khuyến 

nghị và gợi ý chính sách nhằm cải thiện 

khả năng xanh hóa sản xuất ở quy mô 

doanh nghiệp. 

Mục tiêu nghiên cứu: 

Mục tiêu nghiên cứu chung của đề tài 

là làm rõ khả năng xanh hóa trong sản 

xuất tại doanh nghiệp dệt nhuộm trong 

khu công nghiệp Hòa Xá, Nam Định với 

04 mục tiêu cụ thể gồm: (1) Làm rõ 

khung khổ lý thuyết liên quan đến 

xanh hóa sản xuất ở doanh nghiệp; (2) 

Xác định tiêu chí chủ chốt trong việc 

đánh giá khả năng xanh hóa sản xuất 

ở các doanh nghiệp; (3) Phân tích 

trường hợp xanh hoá sản xuất tại 

doanh nghiệp dệt nhuộm trong KCN 

Hòa Xá, tỉnh Nam Định; và (4) Đưa ra 

một số kết luận và gợi ý chính sách 

thúc đẩy xanh hóa sản xuất tại các 

doanh nghiệp trong KCN ở Việt Nam. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Báo cáo tập trung vào giai đoạn sản 

xuất của sản phẩm, nghiên cứu khía 

cạnh môi trường và các tác động tiềm ẩn 

của quá trình sản xuất từ khâu tập hợp, sử 

dụng nguyên vật liệu, nước, năng lượng 

đến sản xuất tạo thành sản phẩm. Tiêu chí 

chung là phải tính toán đến khía cạnh môi 

trường của nguồn lực, sức khỏe con người 

và các ảnh hưởng về mặt sinh thái. Bên 

cạnh đó, một số phương pháp khác cũng 

được sử dụng bao gồm:  

-  Thu thập số liệu thứ cấp:Thu thập số 

liệu về các doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp từ doanh nghiệp, thu thập các báo 

cáo về sản xuất và môi trường đã có sẵn 

(nếu có) của các doanh nghiệp. Các báo 

cáo sau đó sẽ được phân tích, tổng hợp để 

có được cái nhìn tổng thể về sản xuất của 

các doanh nghiệp trong một vài năm gần 

đây. Phạm vi thu thập tài liệu thứ cấp có 

thể từ năm 2015 trở lại đây. 

- Khảo sát thực địa:Báo cáo tiến hành 

khảo sát thực địa tại 2 DN, trong đó có 

phỏng vấn sâu 3 nhóm gồm: 1. Cán bộ 

quản lý cấp doanh nghiệp: 5 người; 2. Cán 

bộ kỹ thuật của các nhà máy: 5 người; và 

3. Công nhân làm việc trực tiếp: 10 người. 

Khung phân tích: 

Bố cục của báo cáo: 

Báo cáo được chia thành 3 phần gồm: 

- Phần 1 nhằm giải quyết một số các 

vấn đề lý thuyết liên quan đến xanh hóa 

sản xuất trong các doanh nghiệp trong khu 

công nghiệp như: khái niệm, nội hàm, các 

yếu tố ảnh hưởng, đồng thời tổng hợp kinh 

nghiệm và đề xuất một bộ tiêu chí đánh giá 

mức độ xanh hóa trong DN công nghiệp. 

 



 

- Phần 2 nhằm làm rõ vấn đề xanh hóa 

sản xuất tại một số doanh nghiệp dệt 

nhuộm tại KCN Hòa Xá của tỉnh Nam 

Định thông qua việc đánh giá thực trạng và 

ứng dụng bộ tiêu chí đánh gía mức xanh 

hóa đã xây dựng trong chương 1. 

- Phần 3 nhằm đánh giá những thuận 

lợi, khó khăn của DN tại KCN trong hoạt 

động sản xuất theo hướng xanh hóa và đề 

xuất một số chính sách nhằm thúc đẩy 

xanh hóa sản xuất cho các doanh nghiệp 

các KCN ở Việt Nam. 

 

 

 



I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT 

LIÊN QUAN ĐẾN XANH HÓA SẢN 

XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1. Một số khái niệm 

Có rất nhiều khái niệm đã được sử 

dụng để định nghĩa xanh hóa sản xuất, hay 

sản xuất xanh. Có thể kể đến những định 

nghĩa sau:  

Sản xuất xanh có thể được định nghĩa 

như “một trong những kết quả của việc cải 

thiện an sinh và công bằng xã hội, trong 

khi giảm những nguy cơ môi trường và 

những sự cạn kiệt của hệ sinh thái” 

(UnitedNation, 2011 trích trong Ferri & 

Urena, 2016). Đây là một định nghĩa rất 

khái quát. Vì vậy, các tác giả có đưa ra 

những lợi ích của sản xuất xanh để bổ sung 

cho định nghĩa. Những lợi ích đó bao gồm:   

- Giảm tiêu thụ nguyên liệu thô 

- Nguồn cung cấp an toàn hơn 

- Giảm nguy cơ và chi phí liên quan 

đến ô nhiễm môi trường 

- Thúc đẩy và hợp tác tốt hơn với 

người lao động 

- Nhận thức tốt hơn về công nghệ 

“thông minh” 

- Nâng cao khả năng đổi mới và những 

kỹ năng liên quan 

- Nhận diện thương hiệu tốt hơn và 

định vị cạnh tranh tốt hơn trên thị trường  

(Ferri & Urena, 2016) 

Tsai và cộng sự (2015) cho rằng, sản 

xuất xanh là những ứng dụng liên tục của 

một chiến lược tích hợp môi trường với 

sản xuất, sản phẩm và dịch vụ để nâng cao 

hiệu quả và giảm những nguy cơ ảnh 

hưởng đến con người và môi trường. Sản 

xuất xanh được sử dụng để giảm ô nhiễm, 

mở rộng trách nhiệm sản xuất cho sản 

phẩm và môi trường, theo đuổi những lợi 

ích về sinh thái và phát triển bền vững. 

Định nghĩa tuy chỉ nói chung chung về mặt 

lợi ích sau khi đạt được của sản xuất xanh, 

nhưng lại làm rõ được quá trình sản xuất 

xanh bao gồm những vấn đề gì. Theo định 

nghĩa, sản xuất xanh có thể được chia 

thành 2 phần: nguyên liệu/năng lượng và 

sản phẩm xanh. 

Về nguyên liệu/năng lượng trong sản 

xuất xanh gồm: 

1. Lựa chọn nguồn nguyên liệu xanh: 

sử dụng nguồn nguyên liệu không làm hại 

đến môi trường, nguồn năng lượng có thể 

tái tạo được như năng lượng mặt trời, gió, 

sóng biển, địa nhiệt, sinh khối và những 

hình thức năng lượng tái tạo khác.  

2. Sử dụng nhiên liệu hóa thạch và 

nhanh chóng phát triển công nghệ bảo tồn 

năng lượng để cải thiện hiệu quả sử dụng.  

3. Sử dụng những công nghệ không 

gây ô nhiễm hoặc giảm thiểu ô nhiễm và 

những công cụ bảo tồn năng lượng và 

nguyên liệu, tái sử dụng và tái chế nguyên 

liệu thô, và sử dụng chất thải như một 

nguồn nhiên liệu để cải thiện hiệu quả 

năng lượng và giảm tiêu thụ những nguồn 

nguyên liệu của trái đất.  

4. Tăng cường quản lý các quá trình 

sản xuất, công cụ, nơi lưu trữ nguyên liệu 

và tổ chức sản xuất để giảm khối lượng rác 

thải và giảm lãng phí; và 

5. Xử lý toàn bộ ô nhiễm bị phát thải 

ra ngoài.  

Sản phẩm xanh gồm các nội dung: 

1. Nguyên liệu sử dụng trong sản xuất 

phải không độc hại và có thể phân hủy dễ 

dàng. 

2. Sản phẩm phải có những chức năng 

và tuổi thọ hợp lý và có tính năng bảo tồn 

năng lượng, nước, điện và tiếng ồn.  



 

3. Sản phẩm không được gây hại cho 

sức khỏe của con người hoặc môi trường 

sinh thái sau khi sử dụng, và phải dễ dàng 

tái chế, tái sử dụng, tái tạo. (Tsai và cộng 

sự., 2015) 

Ngoài ra, Tsai và cộng sự (2015) cũng 

làm rõ việc thực hành sản xuất xanh trong 

các công ty, nhà máy, xí nghiệp thường 

được thực hiện theo các hướng như cải 

thiện về môi trường của đầu ra của quá 

trình sản xuất. Bao gồm: i) Giảm chi phí 

của nguyên liệu thô bằng cách sử dụng ít 

năng lượng và tái sử dụng những loại rác 

thải có thể tái chế, thay vì mua nguyên liệu 

mới để sản xuất. ii) Đo lường sự khác biệt 

hiệu quả của lợi ích sản xuất, bằng cách 

giảm sử dụng nước và năng lượng. iii) 

Giảm những chi phí an toàn cho các mục 

đích về môi trường và việc làm… bằng 

cách kiểm soát chi phí tuân thủ quy định 

và khả năng lao động tiềm tàng. iv) Giảm 

tác động của môi trường đối với cộng đồng 

(Nukman, Farooqi, Al-Sultan, Alnasser, & 

Bhuiyan, 2017).  

Như vậy, có thể khái quát lại, sản xuất 

xanh, hiểu theo nghĩa rộng, là việc tính 

toán đến những ảnh hưởng đến môi 

trường của quá trình sản xuất. Cụ thể hơn, 

sản xuất xanh là hoạt động (1) lựa chọn 

nguyên vật liệu, năng lượng đầu vào; (2) 

thay đổi công nghệ, thiết bị trong quá 

trình sản xuất; và (3) sản xuất ra những 

sản phẩm xanh. Đồng thời, sản xuất xanh 

làm giảm thiểu những tác động có hại đến 

môi trường ở cả ba giai đoạn. Hay theo 

UNEP “Sản xuất xanh là quá trình sản 

xuất hướng tới việc giảm lượng tài 

nguyên thiên nhiên để tạo ra sản phẩm 

thông qua việc sử dụng các quy trình sản 

xuất tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, 

đồng thời giảm tác động tiêu cực đến môi 

trường”.  

1.2. Nội dung của xanh hóa sản xuất 

trong doanh nghiệp 

Các doanh nghiệp nếu muốn xanh hóa 

sản xuất, cần phải tuân thủ một số nguyên 

tắc liên quan đến khái niệm sản xuất xanh 

đã nói ở trên. Trong một số nghiên cứu, 

các nhà khoa học đã khái quát được các 

nguyên tắc của xanh hóa sản xuất như sau:  

Dornfeld (2013) đã đưa ra một số 

nguyên tắc của xanh hóa sản xuất để có thể 

áp dụng định nghĩa sản xuất xanh và hiệu 

quả như sau:  

1. Sử dụng một cách một cách tiếp cận 

hệ thống toàn diện để đánh giá và cải thiện 

quá trình sản xuất theo quan điểm xanh. 

Cách tiếp cận hệ thống và toàn diện được 

yêu cầu là để cân nhắc tác động của môi 

trường đến sản xuất, khi những tác động 

đó có thể bắt nguồn từ bất cứ khía cạnh nào 

của quá trình. (MoneerHelu và 

DavidDornfeld, 2013 trong Dornfeld 

David A. và cộng sự, 2013).  

2. Hệ thống cần được xem xét toàn bộ 

thông qua cả chiều ngang và chiều dọc. 

Khía cạnh đầu tiên của một cách tiếp cận hệ 

thống hoàn thiện là phải xem xét hệ thống ở 

cả chiều ngang và chiều dọc; trong đó, chiều 

dọc là xem xét hệ thống ở nhiều cấp độ, từ 

doanh nghiệp đến quá trình sản xuất; và 

chiều ngang là xem xét hệ thống ở bất cứ 

cấp độ nào một cách chi tiết. Loại tiếp cận 

này quan trọng vì các tác động môi trường 

có thể xảy ra hoặc được phóng đại phụ 

thuộc vào độ chi tiết được xem xét phân 

tích. (MoneerHelu và D. Dornfeld, 2013) 

3. Những đầu vào và đầu ra độc hại 

của hệ thống cần được giảm hoặc loại bỏ. 

Nguyên tắc thứ 2 đã lấy quan điểm nội bộ 



nhiều hơn khi phân tích một hệ thống để 

giảm tác động môi trường, những tác 

động đó, nói chung xảy ra bởi những yếu 

tố bên ngoài. Do đó, nếu một người muốn 

xem xét các tác động bên ngoài, việc họ 

phải làm là cần giảm thiểu đầu vào độc 

hại hoặc đầu ra độc hại của hệ thống. 

Cách tiếp cận này có thể làm giảm đáng 

kể tác động môi trường đến mọi quá trình 

sản xuất vì tất cả đều cần năng lượng, điều 

có thể tạo ra một lượng lớn nguyên liệu 

độc hại nếu quá trình sản xuất ban đầu đều 

không sử dụng hoặc xả thải ra bất cứ chất 

độc hại nào.  

Giảm thiểu được yêu cầu cho nguyên 

tắc thứ 3 có thể bị ảnh hưởng bởi một số 

phương tiện. Nếu tập trung vào đầu vào 

của hệ thống, sau đó, giải pháp thay thế 

đầu vào độc hại bằng đầu vào khác có thể 

có tác động thấp hơn. Lựa chọn khác là tái 

chế, tái sử dụng hoặc kỹ thuật tái sản xuất 

để giảm những đầu vào độc hại bắt buộc.  

4. Sử dụng tài nguyên mới cần được 

giảm xuống. Nguyên tắc 3 có thể được mở 

rộng để bao gồm mọi nguồn lực, ngay cả 

khi những tài nguyên đó không độc hại, 

nhưng lại có ảnh hưởng đáng kể đến môi 

trường. Ví dụ, giấy không phải là một đầu 

vào độc hại với môi trường, nhưng việc sử 

dụng nó biểu thị rằng một cái cây sẽ bị hạ 

xuống và quá trình sản xuất thải ra nhiều 

khí các bon ra môi trường.  

5. Các hiệu ứng tạm thời của hệ thống 

luôn cần được cân nhắc. Những nguyên tắc 

khác xem xét các nhân tố vật lý độc lập với 

thời gian. Tuy nhiên, tác động môi trường 

của bất cứ hệ thống nào cũng gắn với thời 

gian. Vì vậy, chúng ta cần xem xét những 

hiệu ứng tạm thời của hệ thống đó. Với 

việc “tạm thời”, ta có thể đề cập đến bất cứ 

tác động nào ở khoảng thời gian đó. 

Những tác động này là vốn có đối với vòng 

đời của mỗi sản phẩm hoặc quá trình sản 

xuất vì phát thải và tác động môi trường có 

thể xảy ra ở bất cứ giai đoạn nào trong 

vòng đời sản phẩm hoặc sản xuất. Hơn 

nữa, phát thải do chúng không ổn định 

theo vòng đời của chúng. Ví dụ, một động 

cơ có thể có lượng khí thải lớn hơn khi bị 

khấu hao. Ngay cả khi sản phẩm hết tuổi 

thọ, một vật phẩm có thể tiếp tục làm ô 

nhiễm khi nó bị phân hủy trong bãi rác. 

Bản thân việc phát thải cũng đã bao gồm 

những tác động tiềm ẩn đối với môi 

trường. (Dornfeld David A. và cộng sự, 

2013). 

Những nguyên tắc được các tác giả 

nêu ở đây có thể được tóm gọn thành các 

nguyên tắc sau: Xem xét hệ thống sản xuất 

một cách toàn diện, theo cấp độ chiều dọc 

và chi tiết theo chiều ngang; Xem xét và 

giảm thiểu những nguyên liệu độc hại hoặc 

giảm thiểu lượng phát thải trong quá trình 

sản xuất và đầu ra; Chú ý đến những tác 

động hiện tại, tạm thời.  

Trước đó, Veleva và cộng sự (2001) 

đã đưa ra 9 nguyên tắc của xanh hóa sản 

xuất, lấy từ các nguyên tắc của Trung tâm 

sản xuất sạch hơn Lowell bao gồm:  

- Các sản phẩm và đóng gói được thiết 

kế an toàn và sinh thái trong suốt vòng đời 

sản phẩm; dịch vụ được thiết kế sao cho an 

toàn và sinh thái. 

- Rác thải và những sản phẩm không 

tương thích về mặt sinh thái được tiếp tục 

giảm, loại bỏ hoặc tái chế.   

- Năng lượng và nguyên liệu cần được 

bảo tồn, hình thức sử dụng phải phù hợp 

- Các chất hóa học, tác nhân vật lý, 

công nghệ và thực hành công việc gây 



 

nguy hiểm cho sức khỏe con người hoặc 

môi trường liên tục bị giảm hoặc loại bỏ.  

- Nơi làm việc được thiết kế để giảm 

thiểu hoặc loại bỏ các mối nguy vật lý, hóa 

học, sinh học và công thái học.  

- Ban quản lý cam kết một quy trình 

mở, có sự tham gia của đánh giá và cải tiến 

liên tục, tập trung vào hiệu quả kinh tế dài 

hạn của công ty.  

- Công việc được tổ chức để bảo tồn 

và nâng cao hiệu quả và sự sáng tạo của 

nhân viên.  

- 8 An ninh và phúc lợi của tất cả nhân 

viên là ưu tiên hàng đầu, cũng như sự phát 

triển không ngừng của tài năng và năng lực 

của họ.   

- Các cộng đồng xung quanh nơi làm 

việc được tôn trọng và nâng cao về kinh tế, 

xã hội, văn hóa và thể chất; minh bạch và 

công bằng được thúc đẩy. (Veleva và 

Ellenbecker, 2001).  

Có thể tóm tắt 9 nguyên tắc này thành 

năm nhóm vấn đề: đầu vào, đầu ra, nguồn 

nhân lực lao động, quản lý và cộng đồng. 

Các doanh nghiệp thường có nhiệm vụ và 

mục tiêu thống nhất với các nguyên tắc 

này.Như vậy, những công ty lựa chọn trở 

nên bền vững trong sản xuất hàng ngày cần 

thích ứng với những mục tiêu thống nhất với 

các nguyên tắc của LCSP, và đo lường thành 

công và thất bại khi trung tâm này sử dụng 

các chỉ số phát triển bền vững sản xuất.  

Các chỉ số về sản xuất bền vững tương 

đồng với các chỉ số bền vững vì chúng giải 

quyết 3 vấn đề thuộc phát triển bền vững: 

môi trường, kinh tế và xã hội. Sự khác biệt 

nằm ở chỗ các chỉ số sản xuất bền vững 

được phát triển chủ yếu cho cơ sở vật chất 

phục vụ sản xuất, và mục đích của chúng 

là giải quyết những khía cạnh chủ yếu của 

sản xuất, gồm năng lượng và nguyên liệu 

thô; môi trường tự nhiên; phát triển cộng 

đồng và công bằng xã hội; sản xuất kinh 

tế, người lao động và sản phẩm (Veleva và 

Ellenbecker, 2001). 

1.3. Nhân tố tác động đến quá trình 

xanh hóa sản xuất tại các doanh nghiệp 

trong khu công nghiệp 

Các nhân tố khách quan cơ bản tác 

động đến xanh hóa sản xuất tại các DN bao 

gồm: 

a. Cơ chế, chính sách pháp luật của 

nhà nước và địa phương 

Khung pháp lý là một trong những 

nhân tố quan trọng nhất quyết định đến 

cách mạng xanh trong công nghiệp nói 

chung và đến sản xuất xanh nói riêng. Do 

đó, các quy tắc quản lý cần được cân nhắc 

trong khi lựa chọn nguyên liệu thô trong 

sản xuất và phát thải ở giai đoạn cuối sản 

xuất. Những quy tắc đó được khái quát 

thành các quy định trong sử dụng nguyên 

liệu và phát thải. Đồng thời, các hỗ trợ thân 

thiện với môi trường cũng được sử dụng. 

Nhiều công ty áp dụng xanh hóa sản xuất 

và sản phẩm đã thực hiện cải tiến xanh để 

nâng cao độ tin cậy từ những thể chế bên 

ngoài, thực hiện tuân thủ với những quy 

định môi trường quốc tế và chủ nghĩa tiêu 

dùng vì môi trường. Do vậy, cho dù có 

những tranh cãi về việc áp dụng tiêu chuẩn 

môi trường nghiêm ngặt, các doanh nghiệp 

có thể có được hỗ trợ từ các thể chế bên 

ngoài và những bên liên quan. Đồng thời, 

họ cũng có thể tiếp cận được những lợi ích 

cạnh tranh xa hơn (Balasubraminian và 

cộng sự, 2015). 

b. Định hướng, quy hoạch phát triển 

của nhà nước và địa phương 

Các định hướng chiến lược và quy 



hoạch phát triển của nhà nước và địa 

phương có ảnh hưởng đến sự phát triển của 

doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với các doanh 

nghiệp nằm trong khu công nghiệp, quy 

hoạch và định hướng phát triển của nhà 

nước và địa phương đối với khu công 

nghiệp nói chung và của khu công nghiệp 

nói riêng đối với doanh nghiệp càng có ảnh 

hưởng nhiều hơn. Các định hướng, quy 

hoạch cần mang tính ổn định, lâu dài, phù 

hợp với doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp sẽ tạo được tâm lý tốt đối với các 

nhà đầu tư mới cũng như việc thực hiện 

các dự định xanh hóa lâu dài của doanh 

nghiệp. 

c. Tác động của thị trường 

Tiêu dùng xanh, mua sắm xanh, thực 

hành lối sống thân thiện hơn với môi 

trường và bảo vệ tài nguyên nhiên đang 

ngày càng trở nên gần gũi với loài người 

và chính xu hướng này, thông qua quy luật 

cung cầu của thị trường, tác động lên quá 

trình sản xuất xanh, sản xuất sạch hơn của 

doanh nghiệp trong xu hướng toàn cầu hóa 

Các nhân tố chủ quan cơ bản có tác 

động đến xanh hóa sản xuất tại các DN 

như sau: 

a. Hạ tầng và trình độ công nghệ 

Công nghệ được sử dụng trong quá 

trình sản xuất sẽ xác định lượng năng lượng 

tiêu thụ bởi công cụ và quá trình, lượng rác 

thải tạo ra, quá trình tạo ra năng lượng, tiêu 

thụ nước và phát thải khí ga trong quá trình. 

Một phương pháp có hiệu quả để giảm 

thiểu phát thải CO2 là đầu tư và nghiên cứu 

và phát triển công nghệ thân thiện với môi 

trường như thu gom hoặc cô lập khí CO 

(Hoffert và cộng sự., 2002).  

Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để sử 

dụng và nghiên cứu các công nghệ có thể 

làm giảm khí thải và rác thải độc hại, và 

xác định phương thức xả thải hoặc lưu trữ 

có hiệu quả. Do đó, công nghệ là một nhân 

tố quan trọng có ảnh hưởng đến sản xuất 

bền vững và nỗ lực phải được đặt vào cải 

thiện kỹ thuật bằng các cải thiện hiệu quả 

của quá trình sản xuất. (Bangert, 2012). 

Tuy nhiên, đôi khi công nghệ cũng là 

một rào cản đối với xanh hóa sản xuất. 

Điều này nằm ở việc ngành công nghiệp sản 

xuất phải dựa vào những quá trình, công 

nghệ, hoặc nguyên vật liệu hiện tại để tạo ra 

sản phẩm. Việc này có thể gây ra những ảnh 

hưởng không mong muốn, nhưng không thể 

tránh được trong giai đoạn hiện tại, vì thiếu 

những công nghệ hoặc dây chuyền thích 

hợp. (Dornfeld David A. và cộng sự , 

2013) 

Do đó, để phát triển doanh nghiệp theo 

hướng sản xuất xanh, cơ sở hạ tầng doanh 

nghiệp cần đồng bộ, có chất lượng, đảm 

bảo sản xuất đúng tiến độ đồng thời có tính 

đến yếu tố thân thiện với môi trường.  

b. Chiến lược/Trình độ quản lý doanh 

nghiệp 

Sản xuất xanh là một văn hóa cần được 

chấp nhận và điều hành bởi những nhà 

quản lý, để chắc chắn việc thực hiện và tổ 

chức hiệu quả. Đây cũng là một quyết định 

chiến lược và những người quản lý phải 

đưa ra đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, vì 

quá trình này yêu cầu nhiều thời gian, công 

sức và nguồn lực để đạt được. Do đó, cần 

rất nhiều sự hỗ trợ từ phía các nhà quản lý. 

Họ cần hiểu rằng, sẽ hiệu quả hơn nếu sản 

xuất nhiều sản phẩm hơn với ít nguồn lực 

hơn, tạo ra ít rác thải và có giá trị môi 

trường cao hơn. Điều này được gọi là sản 

xuất hiệu quả. Thực hiện xanh hóa sản 

xuất cũng có lợi cho tổ chức vì làm giảm 



 

chi phí, cải thiện chất lượng, tăng giá trị 

cạnh tranh cho doanh nghiệp so với những 

doanh nghiệp khác (Balasubraminian và 

cộng sự., 2015). 

Tuy nhiên, quản lý và ra quyết định 

cũng trở thành một rào cản nữa đối với sản 

xuất xanh, đặc biệt là do thiếu những công 

cụ quyết định dựa trên nghiên cứu khoa 

học để thực hiện một cách hiệu quả chiến 

lược sản xuất xanh. Để hướng tới sản xuất 

xanh, các ngành công nghiệp cần những 

công cụ phân tích thích hợp để đưa ra các 

đặc điểm và đánh dấu những tác động môi 

trường của khí thải và rác thải từ những hệ 

thống sản xuất cụ thể để hỗ trợ ra quyết 

định. Trong khi sản xuất là một hệ thống 

khá phức tạp đến nỗi có rất nhiều quá trình 

sản xuất, nguyên liệu và những mô hình hệ 

thống được sử dụng, công cụ quyết định 

chung quá khó để sử dụng cho toàn ngành 

công nghiệp vì mỗi hệ thống có đặc điểm 

riêng của nó (Dornfeld và cộng sự, 2015). 

c. Quy mô, điều kiện tài chính 

Tiềm lực tài chính là nhân tố quyết 

định trong hoạt động đầu tư, xây dựng, vận 

hành của hệ thống cơ sở hạ tầng; quy mô, 

trình độ máy móc, công nghệ, chất lượng 

nguyên vật liệu, từ đó ảnh hưởng đến quá 

trình quản lý chất thải, giám sát và quản lý 

ô nhiễm môi trường.  

d. Nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực liên quan đến xanh 

hóa sản xuất bao gồm cả cán bộ quản lý, 

kỹ thuật và công nhân trực tiếp tham gia 

sản xuất. Nguồn nhân lực có chất lượng 

luôn là nền tảng cho mọi quá trình trong 

đó có cả sự PTBV nói chung và bền vững 

về MT nói riêng. 

1.4. Tiêu chí đánh giá mức độ xanh 

hóa sản xuất trong doanh nghiệp 

1.4.1. Các bộ chỉ số đánh giá sản xuất 

bền vững, sản xuất xanh tiêu biểu 

a. Bộ chỉ số sản xuất bền vững OECD 

(2011)  

Bộ chỉ số sản xuất bền vững của OECD 

thực chất là một bộ công cụ để đo lường biểu 

hiện về môi trường của các cơ sở sản xuất 

trong mọi quy mô doanh nghiệp, ngành 

hoặc đất nước nào đó. Bộ chỉ số này có 18 

chỉ số, nằm trong 3 vấn đề chính, gồm các 

chỉ số đầu vào, các chỉ số về sản xuất và các 

chỉ số về sản phẩm.  Đồng thời, ở mỗi chỉ 

số đều có công thức tính toán cho các chỉ 

số đó (Wyckoff, 2011). 

Bảng 1: Bộ chỉ số sản xuất bền vững của OECD 

Chỉ số Ký hiệu Giải thích 

Các chỉ số đầu vào 

1. Cường độ sử dụng nguyên 

liệu không tái tạo 

I1 Nguyên liệu không tái tạo có giới hạn nhưng  sẽ 

trở thành một phần của sản phẩm, nhưng một số 

bị lãng phí, vì vậy, rất quan trọng để tính toán 

nguyên liệu không tái tạo ở bước đầu vào. 

2. Cường độ Các chất độc hại 

bị cấm 

I2 Sử dụng các chất độc hại bị cấm bởi luật như một 

phần của sản phẩm 

3. Các chất tái chế/tái sử dụng I3 Sử dụng các chất tái chế, tái sử dụng như một 

phần của các nguyên liệu được sử dụng chung 



Chỉ số Ký hiệu Giải thích 

Các chỉ số về sản xuất 

1. Cường độ sử dụng nước O1 Lượng nước tiêu thụ trên một đơn vị đầu ra 

2. Cường độ năng lượng O2 Năng lượng tiêu thụ trên một đơn vị đầu ra 

3. Tỷ lệ tái tạo của năng lượng 

được tiêu thụ 

O3 Tỷ lệ % của năng lược sử dụng từ những nguồn 

tái tạo (sinh khối, sinh học, mặt trời, gió, thủy điện 

nhỏ…) 

4. Cường độ phát thải khí nhà 

kính 

O4 Khí nhà kính phát thải trong quá trình sản xuất 

trên một đơn vị đầu ra 

5. Cường độ Dư lượng  O5 Phát sinh rác thải trên một đơn vị đầu ra 

6. Cường độ phát thải dư 

lượng ra không khí 

O6 Phát thải ra không khí trên một đơn vị đầu ra 

7. Cường độ dư lượng phát 

thải ra bề mặt nguồn nước 

O7 Nước thải trên một đơn vị đầu ra 

8. Bao phủ tự nhiên O8 Tỷ lệ sử dụng đất được tự nhiên bao phủ 

Các chỉ số về sản phẩm 

1. Nội dung tái chế, tái sử 

dụng của sản phẩm 

P1 Tỷ lệ sản phẩm được tái chế hoặc tái sử dụng 

2. Khả năng tái chế của sản 

phẩm 

P2 Tỷ lệ nguyên liệu có thể tái tạo được trong sản 

phẩm 

3. Thành phần nguyên liệu tái 

chế trong sản phẩm 

P3 Tỷ lệ nguyên liệu có thể tái tạo có trong sản phẩm 

4. Thành phần không tái tạo 

trong vòng đời sản phẩm  

P4 Sử dụng thường kí những nguyên liệu không thể 

tái tạo trong sản phẩm 

5. Thành phần chất độc hại 

trong sản phẩm 

P5 Tỷ lệ các chất độc hại bị cấm trong sản phẩm 

6. Năng lượng tiêu thụ của sản 

phẩm 

P6 Năng lượng mà sản phẩm yêu cầu trong vòng 1 

năm sử dụng trên một đơn vị đầu ra 

7. Khí nhà kính thải ra từ phía 

sản phẩm 

P7 Lượng khí nhà kính phát sinh bởi 1 sản phẩm 

trong vòng 1 năm sử dụng trên một đơn vị đầu ra 

Nguồn: Wyckoff, 2011 

b. Bộ chỉ số sản xuất sạch hơn của 

Chương trình môi trường Liên hợp quốc 

(UNEP) và Tổ chức phát triển công nghiệp 

Liên hợp quốc (UNIDO)  

Tương tự với bộ chỉ số về sản xuất bền 

vững của OECD, bộ chỉ số sản xuất sạch 



 

hơn của UNEP và UNIDO (2010) cũng đã 

đưa ra các chỉ số cụ thể về đầu vào, đầu ra, 

và sản xuất như: chỉ số về sử dụng năng 

lượng, nguyên liệu, nước, chỉ số phát thải, 

ô nhiễm và chỉ số sản xuất. Các chỉ số đều 

bám sát với các bước trong sản xuất, để 

đánh giá mức độ sạch hơn trong sản xuất 

của các doanh nghiệp.  

Bảng 2: Bộ chỉ số sản xuất sạch hơn của UNEP và UNIDO (2010) 

Tên chỉ số Nội dung Chỉ số cụ thể 

I. Sử dụng nguồn lực 

1. Sử dụng 

năng lượng 

Số năng lượng doanh nghiệp sử 

dụng cuối cùng, được tính bằng 

MegaWatt (MW) hoặc MegaJun 

(MJ) hoặc KW/h, bao gồm năng 

lượng từ nhiên liệu hóa thạch 

(gas, dầu, sinh khối…) và tiêu 

thụ điện 

- Năng lượng tạo ra tại chỗ (khí tự nhiên, 

dầu, than, nhiên liệu sinh học, rác, nhiên 

liệu tinh chế, năng lượng mặt trời, gió và 

thủy điện nhỏ 

- Hệ thống làm nóng, làm lạnh 

- Điện nhập 

- Hơi nước nhập 

2. Sử dụng 

nguyên liệu 

Tổng khối lượng nguyên liệu 

doanh nghiệp sử dụng, tính bằng 

tấn, bao gồm nguyên liệu thô, 

nguyên liệu đóng gói và phân 

phối, nguyên liệu phụ trợ… 

nhưng trừ khối lượng nhiên liệu. 

- Nguyên liệu thô 

- Nguyên liệu liên kết (cần cho sản xuất 

nhưng không nằm trong sản phẩm cuối 

cùng, ví dụ như dầu bôi trơn động cơ…) 

- Bán thành phẩm hoặc một phần của sản 

phẩm cuối cùng 

- Nguyên liệu đóng gói 

3. Sử dụng 

nước 

Tổng lượng nước tiêu thụ trong 

công ty, tính bằng ki lô lít hoặc 

mét khối, bao gồm tất cả các 

nguồn (nước mặt, nước uống, 

nước ngầm..) và mọi ứng dụng 

của nước (nước sản xuất, nước 

làm mát, nước vệ sinh…) 

- Nước đô thị hoặc các tiện ích khác 

- Nước mặt (đầm lầy, sông hồ, đại dương) 

- Nước ngầm (trong và ngoài doanh 

nghiệp) 

- Nước mưa 

- Nước thải từ các doanh nghiệp/đơn vị 

công nghiệp khác 

II. Chỉ số liên quan đến ô nhiễm 

1. Phát thải 

khí độc hại 

Bao gồm tất cả các nguồn trong 

doanh nghiệp, nhưng giới hạn 

với phát thải khí nhà kính. Được 

đo lường bằng tấn khí thải tương 

đương của thành phần chính 

trong lượng khí nhà kính là CO2. 

- Phát sinh từ điện, làm nóng, hơi nước, 

bao gồm cả năng lượng nhập 

- Quá trình đốt cháy 

- Quá trình vật lý hoặc hóa học 

- Thông hơi 

- Khí thải 



Tên chỉ số Nội dung Chỉ số cụ thể 

Điều này bao gồm phát thải GHG 

liên quan đến năng lượng tại chỗ 

(sử dụng nhiên liệu, khí đốt, 

v.v.), phát thải GHG liên quan 

đến năng lượng tại chỗ (đặc biệt 

là phát điện và phân phối) và phát 

thải GHG liên quan đến quá trình 

(cả CO2 và không CO2 , đặc biệt 

là CH4 và N2O); 

2. Nước thải Tổng khối lượng nước thải ra 

khỏi địa giới công tykhông bao 

gồm dòng nước xả mà không tải 

hóa chất hoặc sinh học (do đó 

không bao gồm nước làm mát) 

- Nước thải thoát khỏi địa giới doanh 

nghiệp theo cống, xe bồn hoặc những 

hình thức khác 

- Nước từ quá trình sản xuất, nước vệ 

sinh, làm sạch 

- Nước xử lý nằm ngoài kế hoạch, khối 

lượng có thể đo được 

- Nước ngấm vào nước ngầm 

3. Chất thải Tổng giá trị chất thải (rắn hoặc 

lỏng) được vận chuyển hoặc vận 

chuyển từ địa điểm hoặc xử lý và 

lưu trữ, được đo bằng tấn, bất kể 

các phương pháp xử lý tương 

ứng (ví dụ: đốt, chôn lấp, tái chế, 

v.v.). 

- Chất thải gửi đến bãi rác 

- Chất thải được đốt 

- Chất thải độc hại 

- Rác thải đô thị 

- Chất thải trong vườn cây 

-Chất thải được gửi đi tái chế bên ngoài 

doanh nghiệp 

III. Chỉ số sản xuất 

Bao gồm đầu ra sản phẩm hoặc giá trị được tạo nên từ doanh nghiệp. Điều này được đo lường 

từ những đơn vị vật lý tương ứng (tấn, ki lô lít, hoặc đơn vị) của sản xuất hoặc dịch vụ của 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, những sản phẩm và dịch vụ khác nhau được tạo ra, sử dụng những 

giá trị kinh tế (giá trị doanh thu) làm đại diện có thể chấp nhận được.  

Nguồn: UNEP và UNIDO (2010) 

c. Bộ chỉ số của Ủy ban Kinh tế cho 

các nước Mỹ Latin và Caribê (ECLAC)  

Bộ chỉ số của ECLAC có khác hơn so 

với các bộ chỉ số đã nêu. Bên cạnh việc tập 

trung vào đo lường các chỉ số nguyên liệu 

đầu vào, sản phẩm và mức độ ô nhiễm đầu 

ra, bộ chỉ số này còn đo lường các chỉ số 

về việc làm xanh, đào tạo về sản xuất xanh, 

và những tương tác với chính phủ về các 

vấn đề liên quan. 



 

Bảng 3: Bộ chỉ số sản xuất xanh của ECLAC 

Các nhóm vấn 

đề đánh giá 
Chỉ tiêu đánh giá 

Chỉ số nguyên 

liệu đầu vào 

Cường độ sử dụng nguyên liệu thô 

Năng suất của nguyên liệu 

Tỷ lệ sản phẩm sử dụng nguyên liệu độc hại trong quá trình sản xuất 

Tỷ lệ nguyên liệu độc hại được sử dụng trong quá trình sản xuất 

Cường độ sử dụng đóng gói cho sản phẩm cuối cùng 

Tỷ lệ sản phẩm sử dụng nguyên liệu thô đã được tái chế 

Tỷ lệ nguyên liệu thô đầu vào là nguyên liệu tái chế 

Tỷ lệ sản phẩm tạo ra từ dư lượng của những cơ sở sản xuất khác (trừ sản 

xuất năng lượng) 

Tỷ lệ nguyên liệu thô đầu vào tư dư lượng của nhữn cơ sở sản xuất khác 

Tỷ lệ công ty tiêu thụ sản hầm có chứng nhận hoặc nhãn sinh thái 

Tỷ lệ tiêu thụ hàng hóa có chứng nhận hoặc nhãn sinh thái 

Chỉ số sử dụng 

nước 

Cường độ sử dụng nước 

Năng suất sử dụng nước 

Tổng lượng nước sử dụng 

Tỷ lệ nước tái chế được sử dụng 

Tỷ lệ sản phẩm sử dụng nước mưa để sản xuất 

Tỷ lệ nước mưa được sử dụng 

Tỷ lệ nước khử muối được sử dụng 

Những vấn đề 

về nguyên liệu 

đầu vào 

Cường độ sử dụng nguyên liệu không tái tạo 

Cường độ các chất độc hại bị cấm 

Các chất tái chế, tái sử dụng 

Những vấn đề 

về vận hành 

sản xuất 

Cường độ sử dụng nước 

Cường độ sử dụng năng lượng 

Tỷ lệ tái tạo của năng lượng tiêu thụ 

Cường độ phát thải khí nhà kính 

Cường độ dư lượng 

Cường độ phát thải dư lượng trong không khí 

Cường độ dư lượng phát thải trên bền mặt nước 

Độ bao phủ của tự nhiên 

Những vấn đề 

đánh giá sản 

phẩm 

Nội dung tái chế, tái sử dụng của sản phẩm 

Khả năng tái chế của sản phẩm 

Thành phần nguyên liệu tái chế trong sản phẩm 

Thành phần không tái tạo trong vòng đời sản phẩm 



Các nhóm vấn 

đề đánh giá 
Chỉ tiêu đánh giá 

Thành phần độc hại trong sản phẩm 

Năng lượng sản phẩm tiêu thụ 

Khí nhà kính phát thải từ sản phẩm 

Chỉ số về năng 

lượng 

Cường độ năng lượng 

Năng suất năng lượng 

Tỷ lệ cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo 

Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng có được từ năng lượng tái tạo 

Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng từ dư lượng 

Tỷ lệ sản xuất năng lượng sinh học  

Chỉ số về chất 

thải 

Cường độ phát sinh rác thải 

Tỷ lệ phát sinh chất thải độc hại 

Tỷ lệ phát sinh chất thải đóng gói 

Tỷ lệ phát sinh điện và chất thải là thiết bị điện tử 

Cường độ phát sinh chất thải điện tử 

Tỷ lệ chất thải được xử lý đầy đủ 

Tỷ lệ chất thải không độc hại được xử lý đầy đủ 

Tỷ lệ chất thải độc hại được xử lý đầy đủ 

Nước thải Cường độ phát sinh nước thải 

Tỷ lệ doanh nghiệp xử lý nước thải  

Tỷ lệ nước thải được xử lý 

Công việc xanh Tỷ lệ việc làm xanh 

Tỷ lệ công ty có công nhân thực hiện nhiệm vụ xanh trong quản lý, ở vị trí 

kỹ thuật hoặc chuyên gia 

Đào tạo sản 

xuất xanh 

Tỷ lệ công ty thực hiện đào tạo sản xuất xanh 

Doanh thu, chi 

phí hiện tại và 

đầu tư 

Tỷ lệ DN có được doanh thu từ việc kinh doanh dư lượng 

Chi phí tương đối của nước 

Chi phí tương đối của năng lượng 

Chi phí tương đối của quản lý nước thải 

Chi phí tương đối của quản lý chất thải 

Tỷ lệ công ty đầu tư vào sản xuất xanh 

Giao dịch với 

chính phủ 

Tỷ lệ DN nhận được giải thưởng đầu tư môi trường 

Tỷ lệ DN nhận được ưu đãi sử dụng các nguồn năng  

Nguồn: Ferri & Urena (2016) 



 

Nhìn chung, có thể áp dụng rất nhiều 

chỉ số để đánh giá doanh nghiệp bền vững 

cũng như sản xuất xanh/sản xuất bền vững 

trong doanh nghiệp, bởi các bộ chỉ số này 

về cơ bản dựa trên nguyên tắc của khái 

niệm sản xuất xanh/sản xuất sạch hơn: 

giảm sử dụng nguyên vật liệu thô, tăng tái 

chế, giảm phát thải, giảm mức độ ô nhiễm 

của lượng phát thải…  

1.4.2. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá 

sản xuất xanh cho đề tài 

Tại Việt Nam, từ trước tới nay cũng 

đã có một số bộ chỉ số liên quan đến xanh 

hóa sản xuất cho cả doanh nghiệp và khu 

công nghiệp như bộ chỉ số đánh giá  

doanh nghiệp bền vững của VCCI; hay 

các bộ chỉ số đánh giá KCN xanh, KCN 

sinh thái đều có phần đánh giá cho doanh 

nghiệp. Tuy vậy có một số vấn đề đặt ra 

với các bộ chỉ số hiện tại khi áp dụng như: 

khá phức tạp và đòi hỏi một hệ thống số 

liệu thống kê chi tiết, gồm cả các chỉ số 

đánh giá doanh nghiệp và KCN như 

ECLAC (2017), bộ chỉ số KCN 

xanh/KCN sinh thái. Thậm chí, bộ chỉ số 

của ECLAC (2017) còn chưa được hệ 

thống hóa rõ ràng, có sự lẫn lộn giữa 2 hệ 

thống chỉ số của doanh nghiệp và khu 

công nghiệp. Mặt khác các hệ thống chỉ 

số của OECD (2011) hay UNEP và 

UNIDO (2010) khá cơ bản, có tính đại 

diện nhưng lại chỉ tập trung trên từng giai 

đoạn của quá trình sản xuất và bỏ qua quá 

trình quản lý chung của doanh nghiệp. 

Hay như bộ chỉ số của VCCI dành riêng 

cho đánh giá bền vững doanh nghiệp 

nhưng khá phức tạp, đồng thời còn mang 

tính định tính cao. Chính vì vậy, một bộ 

chỉ số đánh giá sản xuất xanh ở Việt Nam 

trong giai đoạn hiện tại cần các đặc điểm 

sau: (1) đại diện cho khả năng xanh hóa 

một cách toàn diện của doanh nghiệp, tức 

phải bao gồm cả xanh hóa dọc dây truyền 

sản xuất, đồng thời đảm bảo cả xanh hóa 

trong quá trình quản lý chung; (2) tối đa 

hóa khả năng định lượng của các chỉ số; 

và (3) mang tính khả thi trong việc thu 

thập và xử lý số liệu. Chính vì thế, nhóm 

tác giả dựa trên nguyên tắc:  

- Thừa kế và chọn lọc một số chỉ số 

của các bộ chỉ số sẵn có như đã nêu ở phần 

trên: (OECD, ECLAC, CSI 2019..) 

- Dựa vào phương pháp đánh giá vòng 

đời sản phẩm, xem xét các chỉ số theo 

vòng đời sản xuất của sản phẩm, với ba 

khía cạnh: Đầu vào, đầu ra và quản lý 

chung quy trình sản xuất. Đầu vào của quá 

trình sản xuất gồm các loại nguyên liệu, 

năng lượng, nước, tỷ lệ nước được tái sử 

dụng trong quá trình sản xuất, tỷ lệ năng 

lượng tái tạo được sử dụng…; đầu ra là sản 

phẩm và chất thải; quản lý chung gồm hệ 

thống các giải pháp tổng thể cho cả quy 

trình gồm: hệ thống quản lý chất lượng 

ISO, kiểm toán năng lượng, kiểm toán chất 

thải, chiến lược sản xuất sạch hơn, và việc 

tuân thủ hệ thống chính sách về MT. 

- Tính toán các chỉ số theo thời gian 

(năm, tháng), cần có mốc thời gian cơ sở 

và các mốc thời gian tính toán. 

Theo đó, bộ chỉ số nhóm tác giả đề 

xuất bao gồm các chỉ tiêu đánh giá quá 

trình xanh hóa sản xuất ở doanh nghiệp 

bao gồm 3 nhóm chỉ số với tổng cộng 17 

chỉ tiêu nhỏ. Bộ chỉ số này sẽ được áp dụng 

thử nghiệm để tính toán và đánh giá mức 

độ xanh hóa của các trường hợp nghiên 

cứu tại các chương sau. 



Bảng 4: Bộ chỉ số đánh giá sản xuất xanh đề xuất cho các doanh nghiệp 

TT Chỉ số 
Ký 

hiệu 
Công thức 

Xu hướng kỳ 

vọng của chỉ số 

 Chỉ số đầu vào  

1 Cường độ sử dụng 

nguyên liệu chính (I1) 

I1 I1 =  Khối lượng nguyên vật liệu 

chính/ Doanh thu (tấn/tỷ VNĐ) 

Giảm theo thời 

gian 

2 Cường độ sử dụng hóa 

chất (I2) 

I2 I2 = Tổng KL hóa chất/ Tổng DT  

(tấn/tỷ VNĐ) 

Giảm  theo thời 

gian 

3 Tỉ lệ sử dụng các chất tái 

chế/tái sử dụng (I3) 

I3 I3 = (Khối lượng các chất TC/TSD/ 

Tổng khối lượng nguyên liệu đầu 

vào) *100% 

Tăng  theo thời 

gian 

4 Tỷ lệ sử dụng nước sản 

xuất (I4) 

I4 I4 = Tổng lượng nước sử dụng 

(m3)/Doanh thu (m3/Tỷ đồng)  

Giảm theo thời 

gian 

5 Cường độ sử dụng nước 

có nguồn gốc tái chế (I5) 

I5 I5 = (Tổng lượng nước tái chế/ Tổng 

lượng nước sử dụng) * 100%  

Tăng theo thời 

gian 

6 Cường độ sử dụng năng 

lượng (I6) 

I6 I6 = Số năng lượng tiêu thụ trong một 

năm/ Doanh thu (MJ/Tỷ VNĐ) 

Giảm theo thời 

gian 

7 Tỷ lệ năng lượng tái tạo 

trong tổng năng lượng 

sử dụng (I7) 

I7 I7 = (Năng lượng tái tạo được tiêu 

thụ/Tổng số năng lượng tiêu 

thụ)*100% 

Tăng  theo thời 

gian 

 Chỉ số đầu ra  

8  Cường độ phát sinh 

chất thải rắn (O1) 

O1 O1 = Tổng khối lượng chất thải rắn / 

Doanh thu (tấn/TỷVNĐ)   

Giảm theo thời 

gian 

9 Cường độ phát sinh chất 

thải nguy hại (O2) 

O2 O2  = Lượng chất thải nguy 

hại/Doanh thu (tấn/TỷVNĐ) 

Giảm  theo thời 

gian 

10 Cường độ nước thải  

(O3) 

O3 O3   = Khối lượng nước thải/ Doanh 

thu (tấn/TỷVNĐ) 

Giảm  theo thời 

gian 

11 Tỷ lệ chi phí xử lý chất 

thải, rác thải/ doanh thu 

(O4) 

O4 O4 (%) = Tổng chi phí xử lý 

CT/Doanh Thu*100% 

Giảm  theo thời 

gian            

 Chỉ số quản lý chung cả quy trình  

12 Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế (ISO 9000, 14000, 50000;…)  Có  

13 Kiểm toán chất thải Có  

14 Kiểm toán năng lượng Có  

15 Chiến lược sản xuất sạch hơn Có  

16 Nhãn/bao bì sinh thái/nhãn xanh Có  

17 Vi phạm quy định về QLMT và kiểm soát ô nhiễm Không 

Nguồn: Tổng hợp của đề tài (2019). 



 

II. XANH HÓA SẢN XUẤT TẠI 

MỘT SỐ DOANH NGHIỆP DỆT 

NHUỘM TRONG KHU CÔNG 

NGHIỆP HÒA XÁ 

2.1. Khái quát về các trường hợp 

nghiên cứu 

KCN Hòa Xá có diện tích 285ha trên 

địa bàn 2 xã Lộc Vượng và Mỹ Xá, thuộc 

phía Tây của thành phố Nam Định, tại khu 

vực ngã ba sông Hồng và sông Đào, cách 

thủ đô Hà Nội khoảng 90km, cảng Hải 

Phòng khoảng 80km. Đây là KCN đầu 

tiên của tỉnh Nam Định, được thành lập 

theo văn bản số 1345/CP-CN ngày 

03/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ với 

mục đích ban đầu là nhằm di dời các xí 

nghiệp, nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi khu 

dân cư của thành phố Nam Định. KCN 

được xây dựng 100% bằng vốn ngân sách 

và giao cho Công ty Phát triển và khai 

thác hạ tầng KCN tỉnh Nam Định làm chủ 

đầu tư. 

Bảng 5: Một số thông tin cơ bản về KCN Hòa Xá 

Diện tích Vốn đầu tư Dự án FDI Dự án trong nước 
Công 

nhân 

Đất 

tự 

nhiên 

(ha) 

Đất 

công 

nghiệp 

(ha) 

Tỷ lệ 

lấp đầy 

(%) 

Vốn 

đăng 

ký 

(Tỷ 

đồng) 

Vốn 

thực 

hiện 

(Tỷ 

đồng) 

Tổng 

số 

dự 

án 

Tổng 

vốn 

đăng 

ký 

(triệu 

USD) 

Vốn 

đầu tư 

đã 

thực 

hiện 

Tổng 

số 

dự 

án 

trong 

nước 

Tổng 

vốn đầu 

tư đăng 

ký (tỷ 

đồng) 

Vốn đầu 

tư đã 

thực 

hiện (tỷ 

đồng) 

Tổng 

số 

công 

nhân 

(người) 

285 204 100% 506 244 23 244,60 207,7 122 5.900 3.533 21.089 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2018 

Đến hiện tại, KCN đã được lấp đầy với 

hầu hết là các doanh nghiệp trong nước có 

quy mô vừa, nhỏ và rất nhỏ, ngành nghề chủ 

yếu là các ngành thâm dụng lao động và có 

nguy cơ gây ô nhiễm cao như dệt nhuộm, xi 

mạ, cơ khí, chế biến thức ăn chăn nuôi, lắp 

ráp điện tử,... .Trong tổng số 145 doanh 

nghiệp thành viên, chỉ có 13 DN dệt nhuộm, 

nhưng là các DN có quy mô lớn nhất, điển 

hình như Công ty trách nhiệm hữu hạn 

(TNHH) Sungnam, CT TNHH Youngone 

Nam Định, Công ty Cổ Phần Dệt lụa Nam 

Định, Tổng Công ty Cổ Phần Dệt may Nam 

Định, Công ty TNHH TCE Vinademin. Các 

công ty này có tổng lưu lượng nước xả thải 

chiếm tới hơn 80% công suất vận hành của 

trạm xử lý nước thải tập trung của cả KCN 

(công suất 4500m3/ngày đêm).  

Thực tế tại KCN Hòa Xá, hoạt động xử 

lý nước thải nói chung và nước thải dệt 

nhuộm nói riêng luôn gặp các khó khăn do 

quá tải về lưu lượng xả thải và chất lượng 

nước sau xử lý không đạt yêu cầu. Lưu 

lượng xả thải tháng 7/2016 được kiểm tra 

đạt khoảng 5.300 m3/ngày đêm, vượt công 

suất thiết kế khoảng 18%; trong khi đó kết 

quả quan trắc chất lượng nước thải đầu ra 

cho thấy thường xuyên không đạt tiêu chuẩn 

quy định (Cột B, TCQG40:2011/BTNMT) 

ở các thông số như độ màu, mùi, SS, COD, 

BOD, NH4, Fe,... Để khắc phục tình trạng 

quá tải cho trạm xử lý chung của toàn khu, 



hiện tại một số công ty có khả năng tự xử lý, 

gồm Công ty TNHH Youngone Nam Định 

và Công ty TCE Vinademin đã được phép 

xả thải thẳng. Tổng lưu lượng xả thải thẳng 

ra sông Vĩnh Giang hiện tại khoảng 3.500 

m3/ngày đêm. Với đa phần là các doanh 

nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, điều kiện công 

nghệ của KCN Hòa Xá cũng là điểm yếu, 

gây cản trở khá lớn cho sự phát triển theo 

hướng xanh hóa của các doanh nghiệp nói 

riêng và cả KCN Hòa Xá nói riêng. 

- Công ty Cổ phần TCE VinaDenim 

Công ty CP TCE VinaDenim (gọi tắt là 

Công ty TCE VinaDenim) được đầu tư bởi 

03 cổ đông; trong đó cổ đông chính là  TCE 

Corporation (Hàn Quốc) chiếm 91.65% 

vốn, 02 cổ đông còn lại là Tập đoàn dệt may 

Việt Nam Vinatex (4,03% vốn) và Công ty 

CP Đầu tư và phát triển Thiên Nam (4,03% 

vốn). TCE Vinadenim bắt đầu đầu tư tại 

KCN Hòa Xá năm 2008, tuy vậy, đến 2014 

dự án bắt đầu nhận đơn hàng đại trà và đi 

vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Cổ đông chính, công ty TCE 

Corporation là công ty sản xuất sợi dệt 

nhuộm với lịch sử 60 năm hoạt động tại thị 

trường Hàn Quốc. Năm 2003 TCE trở 

thành nhà sản xuất vải Denim đầu tiên của 

Hàn Quốc và là nhà máy denim lớn nhất 

cung cấp vải cho các nhà bản lẻ thời trang 

thế giới.  

Năm 2008, TCE bắt đầu đầu tư vào 

Việt Nam, tuy nhiên dự án đã bị ngừng trệ 

do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài 

chính năm 2008, sau đó đã được khởi động 

lại. Năm 2013 dự án Denim Việt Nam đi 

vào chạy thử, và năm 2014 tất cả các nhà 

máy sản xuất denim của TCE tại Hàn Quốc 

được chuyển sang Việt Nam. Từ năm 

2014, doanh thu của TCE Vinadenim đã 

tăng mạnh. Doanh thu từ 2014 đến 2017 

lần lượt đạt được là 114.386.700 USD và 

1000 tỷ đồng. Tỷ trọng hàng xuất khẩu đạt 

bình quân trên 95%, và thị trường xuất 

khẩu chủ yếu là các nước phát triển gồm: 

EU, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc,... 

- Tổng công ty cổ phần dệt may Nam 

Định 

Tổng công ty cổ phần dệt may Nam 

Định (Gọi tắt là Công ty Dệt may Nam 

Định) được khởi đầu thành lập từ năm 

1889. Giai đoạn 1956 – 1996 là nhà máy 

liên hợp dệt Nam Định, từ 1997 – 2005 là 

Công ty dệt Nam Định, từ 2006 – 2007 là 

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một 

thành viên (TNHHNNMTV)Dệt Nam 

Định, và từ tháng 12/2007 đến nay được đổi 

thành Tổng CTCP dệt may Nam Định. Từ 

năm 2009, công ty được di dời hầu hết nhà 

xưởng sản xuất trong khu vực nội thị thành 

phố Nam Định (số 43 Tô Hiệu, TP Nam 

Định) ra KCN Hòa Xá, chỉ giữ lại khối văn 

phòng. Hiện tại, hầu hết hoạt động sản xuất 

được triển khai tại KCN Hòa Xá với tổng 

diện tích mặt bằng 22,88 ha, công nghệ sản 

xuất khép kín từ kéo sợi - dệt vải - nhuộm 

màu và may mặc.  

Bảng 6: Một số thông tin cơ bản về mẫu nghiên cứu 

 
Công ty cổ phần (CTCP) 

TCE Vina Denim 

Công ty cổ phần dệt may  

Nam Định 

Loại hình doanh nghiệp  CTCP có vốn đầu tư nước 

ngoài Hàn Quốc 

CTCP trong nước 



 

 
Công ty cổ phần (CTCP) 

TCE Vina Denim 

Công ty cổ phần dệt may  

Nam Định 

Năm thành lập 2007 2007 (được chuyển đổi từ CT 

TNHHNNMTV Dệt Nam Định) 

Sản phẩm chính Dệt - nhuộm – may vải bò Dệt - nhuộm – may vải cotton 

Diện tích (ha) 10,91 22,88 

Vốn ban đầu (Tỷ VNĐ) 403 233 

Vốn lũy kế đến 2018 (Tỷ 

VNĐ) 

1.788 746 

Doanh thu 2018 (Tỷ VNĐ) 1206 1280 

Tổng số lao động (Người) 2,266 1502 

Thu nhập bình quân  

(Triệu đồng) 

8,0 6,3 

Nguồn: Phiếu điều tra 2 DN, 2019 

2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất 

trong doanh nghiệp dệt nhuộm 

Để đánh giá hoạt động sản xuất của 

các doanh nghiệp dệt nhuộm theo hướng 

sản xuất xanh, đề tài tiến hành xem xét, 

đánh giá lần lượt 3 vấn đề: (1) Nguyên vật 

liệu đầu vào và điều kiện công nghệ; (2) 

Sản phẩm và chất thải đầu ra; và (3) Quá 

trình quản lý chung toàn bộ quy trình sản 

xuất của nhà máy.  

a. Nguyên vật liệu, hóa 

chất chính: 

Quá trình dệt nhuộm cơ 

bản được mô tả như sau: 

Nguyên liệu đầu vào của quá 

trình dệt vải là xơ và sợi 

được xử lý và đưa vào máy 

dệt (gồm công nghệ dệt thoi 

và công nghệ dệt kim) tạo 

thành vải mộc. Vải mộc sẽ 

được xử lý để cải thiện hình 

thức đáp ứng nhu cầu tiêu 

dùng. Các công đoạn chính 

được áp dụng trong giai đoạn này bao 

gồm có: xử lý sơ bộ,sau đó   sẽ được 

nhuộm, in hoa, giặt và bước vào quá trình 

hoàn thiện để tạo ra sản phẩm cuối cùng. 

Nhìn vào quy trình sản xuất có thể thấy, 

nguyên liệu đầu vào của quá trình dệt 

ngoài xơ, sợi còn có nhiều loại hóa chất 

khác nhau như axit, bazơ, chất tẩy rửa, 

chất làm trắng, chất kết dính, thuốc 

Bảng 7: Tổng hợp nguyên nhiên, vật liệu sử dụng 

Các loại nguyên vật 

liệu sử dụng chính 

2016 

(Tấn) 

2017 

(Tấn) 

2018 

(Tấn) 

TCE Vina Denim 

1 Sợi các loại 7.072 8.049 10.665. 

2 Hóa chất các loại 5.427 6.410 7.770 

Dệt may Nam Định 

1. Sợi các loại 6.395 6.176 11.883 

2. Hóa chất các loại  139 163 192 

Nguồn: Tổng hợp của đề tài từ hai công ty (2019) 

z 



nhuộm,… được sử dụng ở hầu hết tất cả 

các công đoạn. 

Tại hai công ty TCE VinaDenim và 

Dệt may Nam Định, quá trình dệt, nhuộm 

cũng tuân thủ các quy trình cơ bản như 

trên, tuy nhiên, sự khác biệt cơ bản là TEC 

VinaDenim chuyên sản xuất các loại vải 

bò, còn dệt Nam Định sản xuất các loại vải 

cotton. Sự khác biệt này quyết định lớn 

đến sự khác biệt của các loại nguyên vật 

liệu đầu vào. 

So sánh trong nội bộ doanh nghiệp 

cho thấy, quy mô sử dụng nguyên liệu 

chính là sợi các loại thì 2 công ty không 

chênh lệch nhiều, nhưng lượng hóa chất 

sử dụng cho việc sản xuất các loại vải bò 

của TCE VinaDenim cho thấy cao hơn 

gấp nhiều lần so với việc sản xuất các 

loại vải cotton của công ty dệt Nam Định. 

Tỷ lệ hóa chất/sợi nguyên liệu cho thấy, 

tại TCE VinaDenim là rất cao, và cao 

nhất vào năm 2017 khi lượng hóa chất sử 

dụng bằng gần 80% so với lượng nguyên 

liệu xơ sợi đầu vào; trong khi đó con số 

tương tự của Dệt may Nam Định chỉ là 

2,64%. 

Để so sánh mức tiêu hao vật chất, năng 

lượng sử dụng cũng như mức phát sinh 

chất thải của các doanh nghiệp, đề tài lựa 

chọn chỉ số tổng doanh thu (nghìn tỉ đồng 

- NTĐ) làm hệ số chuẩn hóa. Từ đó có các 

chỉ số về cường độ sử dụng vật chất (I1, 

tấn/NTĐ) và năng lượng (I2 – MJ/NTĐ) 

của từng năm.  

Hình 1: Cường độ sử dụng nguyên liệu chính và hóa chất  

của các doanh nghiệp qua từng năm (tấn/NTĐ) 

     

Nguồn: Tổng hợp của đề tài từ 2 công ty (2019) 

Số liệu tính toán cho thấy: 

Trong khi TCE VinaDemin có xu 

hướng giảm dần mức tiêu hao đầu vào thì 

Dệt may Nam Định lại có xu hướng tăng 

dần qua từng năm. Kết quả cho thấy, trong 

vòng 3 năm, cường độ sử dụng nguyên liệu 

chính của TCE so với dệt may Nam Định 

từ mức cao gấp 1,64 lần vào năm 2016 đã 

giảm xuống thấp hơn vào năm 2018.  

Xét về mức độ sử dụng hóa chất, tại 

TCE Vinadenim mặc dù cường độ sử 

dụng hóa chất đã có sự điều chỉnh giảm 

dần qua từng năm nhưng có thể thấy chỉ 

số này của TCE vẫn rất lớn so với Dệt 

may Nam Định. Sau 3 năm, đến 2018, 

mặc dù đã giảm được 1,38 lần thì mức sử 



 

dụng hóa chất của TCE vẫn 

gấp đến hơn 42 lần so với Dệt 

may Nam Định. 

b. Nhu cầu sử dụng nước: 

Nhu cầu sử dụng nước 

cao là một đặc thù của ngành 

công nghiệp dệt nhuộm. Việc 

cấp nước cho các nhà máy 

trong KCN Hòa Xá được đáp 

ứng chủ yếu bởi công ty Công 

ty TNHH MTV kinh doanh 

nước sạch Nam Định cho cả 

nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. 

Tuy nhiên, công ty Dệt Nam 

Định có trạm cấp nước riêng, 

phục vụ cho nhu cầu của riêng công ty và 

một phần của công ty TCE VinaDenim. 

Số liệu thống kê về tổng khối lượng 

cho thấy, nhu cầu sử dụng của 2 DN đều 

tăng khá nhanh. Trong vòng 3 năm, từ 

2016 - 2018, tổng khối lượng sử dụng của 

TCE VinaDenim đã tăng gấp đôi, trong khi 

của Dệt Nam Định gấp 1,77 lần. Năm 

2008, mức sử dụng nước của TCE đã xấp 

xỉ đạt mốc 1 triệu m3 nước/năm. 

Tái sử dụng nước luôn là một trong 

những giải pháp đứng đầu trong chiến lược 

3R, cũng như sản xuất sạch hơn trong 

doanh nghiệp, đặc biệt là trong các ngành 

có nhu cầu sử dụng nước lớn như công 

nghiệp dệt nhuộm. Dệt may Nam Định 

trong các năm qua đều cố gắng để nâng cao 

hiệu suất sử dụng nước, tuy nhiên tỉ lệ nước 

tái sử dụng (I5) chỉ chiếm chưa đến 10% 

tổng lượng nước sử dụng đầu vào. Các 

Hình 2: Nhu cầu nước cấp của các DN qua các năm 

(m3) 

 

Nguồn: Tổng hợp của đề tài từ hai công ty (2019) 

Hình 3: Cường độ sử dụng nước đầu vào (m3/NTĐ) và tỉ lệ tái sử dụng nước (%) 

vào của doanh nghiệp qua các năm 

 

Nguồn: Tổng hợp của đề tài từ hai công ty (2019) 



công đoạn có thể tận dụng sử dụng lại nước 

gồm nước làm mát được xoay vòng trong 

tháp làm mát hoặc sử dụng trong công đoạn 

giặt, xả, xử lý bụi,... .Tại TCE VinaDenim 

nhờ việc đầu tư giai đoạn 2 hoàn thành 

trong năm 2017 nên từ 2018 đã có thể tận 

dụng được 12,84% lượng nước tiêu thụ. 

Tuy nhiên, khi xét về cường độ sử 

dụng nước (I4) (mức tiêu hao nước so với 

doanh thu) cho thấy, các nỗ lực trong 

việc tiết kiệm nước, giảm dần các định 

mức tiêu hao nước trong sản xuất đối với 

cả hai doanh nghiệp đã không đem lại 

những hiệu quả. Cường độ sử dụng nước 

vẫn tiếp tục tăng dần đều qua các năm. 

TCE vẫn cho thấy có định mức tiêu hao 

nước rất lớn so với Dệt Nam Định; tuy 

vậy, xu hướng mức tiêu hao tương quan 

từng năm có giảm. Năm 2016 cường độ 

sử dụng nước của TCE gấp 2,27 lần so 

với Dệt Nam Định, năm 2017 và 2018 

con số này lần lượt là 1,66 và 1,88 lần. 

c. Nhu cầu sử dụng năng lượng:  

Nhu cầu sử dụng năng lượng của các 

doanh nghiệp khá lớn với các loại năng 

lượng khá đa dạng gồm cả điện, dầu diesel, 

than đá, sinh khối và năng lượng mặt trời. 

Tuy nhiên có thể thấy Dệt may Nam Định 

sử dụng 100% là năng lượng không tái tạo, 

trong đó điện là chính yếu. Trong khi đó, 

TCE VinaDenim có mô hình tiêu dùng 

năng lượng khá đa dạng, bao gồm cả năng 

lượng tái tạo và không tái tạo. Tuy nhiên, 

có thể thấy rõ, nhóm năng lượng không tái 

tạo gồm có sinh khối và năng lượng măt 

trời chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với nhóm còn lại. 

Thêm vào đó, xu hướng và cơ cấu tiêu 

dùng qua các năm cho thấy những nỗ lực 

trong việc tìm kiếm và sử dụng các loại 

năng lượng thân thiện với môi trường của 

TCE VinaDenim. Năm 2018, công ty này 

đã có 21,9 nghìn KWh điện mặt trời là kết 

quả đạt được từ dự án đầu tư thử nghiệm 

hệ thống pin năng lượng mặt trời công suất 

3.18 Kw. Đây là bước đầu tiên trong tham 

vọng thực hiện dự án năng lượng xanh của 

công ty từ 2018 – 2020. Trong khi đó, Dệt 

may Nam Định ngoài việc cải thiện dần 

điều kiện công nghệ, dây truyền máy móc 

nói chung thì chưa có những chiến lược cụ 

thể nhằm trực tiếp hướng đến các nguồn 

năng lượng xanh hơn. 

Hình 4: Cơ cấu các loại năng lượng sử dụng trong DN qua các năm 

 

Nguồn: Tổng hợp của đề tài từ hai công ty (2019) 

 



 

Để so sánh mức độ sử dụng giữa các 

doanh nghiệp, tất cả các loại năng lượng 

khác nhau đã được quy đổi về cùng một 

đơn vị là MJ, và tính toán các chỉ số cường 

độ tiêu sử dụng năng lượng so với doanh 

thu (I6).  

Bảng 8: Hệ số chuyển đổi các loại đơn vị năng lượng 

TT Nhiên liệu Đơn vị 
Hệ số chuyển đổi đơn vị 

năng lượng (MJ) 

I Điện kWh 3.6 

II Than và khí   
2.1 Than cốc kg 31.402 

2.2 Than antraxit cám loại 1,2 kg 29.309 

 Than antraxit cám loại 3,4 kg 25.122 

 Than antraxit cám loại 5,6 kg 20.935 

2.3 Khí lò cốc Nm3 38.7 

2.4 Khí lò cao Nm3 2.47 

2.5 Khí lò chuyển Nm3 7.06 

2.6 Khí thiên nhiên Nm3 37.683 

2.7 LPG kg 45.638 

 Than đá kg 27.196 

III Dầu   
3.1 Dầu DO Kg 42.707 

   lít 36.845 

3.2 Dầu FO Kg 41.451 

   l 39.358 

VI Năng lượng sinh khối   
4.1 Gỗ / Trấu kg 0.0156 

4.2 Các dạng sinh khối khác kg 0.0116 

Nguồn: Phụ lục II, Thông tư số 20/2016/TT-BCT, ngày 20 tháng 9 năm 2016  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

Biểu đồ cho thấy, tổng 

mức tiêu thụ năng lượng của 

cả hai doanh nghiệp đều tăng 

dần theo từng năm, tuy nhiên 

có thể thấy rõ lượng sử dụng 

và tốc độ tăng của TCE 

Vinadenim là rất lớn so với 

Dệt may Nam Định. So sánh 

tương quan sử dụng từng năm 

cho thấy, tỉ lệ sử dụng của TCE 

VinaDenim/Dệt may Nam 

Định tăng từ 1,2 năm 2016 lên 

Hình 5: Nhu cầu năng lượng tiêu thụ của các 

doanh nghiệp qua các năm (MJ) 

 

Nguồn: Tổng hợp của đề tài từ hai Công ty (2019) 



xấp xỉ 2 lần vào năm 2018. So 

sánh trong từng doanh nghiệp 

trong 3 năm cho thấy trong khi 

Dệt Nam Định tăng 1,3 lần 

lượng sử dụng thì TCE đã tăng 

lên 1,8 lần. 

Tuy nhiên, xét về cường độ 

sử dụng năng lượng cho thấy, 

mức độ tiêu hao năng lượng 

cho việc tạo ra một đơn vị 

doanh thu của cả hai doanh 

nghiệp vẫn tăng đều mỗi năm. 

Và đặc biệt là đối với TCE 

VinaDenim, để tạo ra 1 đơn vị 

doanh thu thì DN tốn gấp gần 2 lần năng 

lượng so với Dệt may Nam Định. Điều này 

cho thấy các giải pháp sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả mặc dù đã được chú 

ý và triển khai nhưng có vẻ như chưa đủ 

để tạo ra được các hiệu quả cần thiết. Các 

giải pháp TCE VinaDenim đã và đang áp 

dụng là: Thay thế đèn huỳnh quang bằng 

đèn LED cho dây chuyền may giặt mài, lắp 

hệ thống năng lượng mặt trời cho chiếu 

sáng, thay thế dần các máy móc cũ bằng 

các máy móc, thiết bị thông minh; tập huấn 

và thường xuyên nhắc nhở về ý thức tiết 

kiệm năng lượng của người lao động; thay 

đổi cơ cấu nguồn năng lượng theo hướng 

nâng cao dần mức sử dụng các nhiên liệu 

có thể tái tạo, .... Trong khi đó, Dệt may 

Nam Định chưa có nhiều các hoạt động 

thiết thực hướng tới việc giảm lượng tiêu 

thụ năng lượng ngoài việc nâng cao ý thức 

người lao động và thay thế dần các máy 

móc quá cũ. 

Hình 6: Cường độ sử dụng năng lượng của DN 

qua các năm (MJ/Nghìn tỉ đồng) 

 

Nguồn: Tổng hợp của đề tài từ hai Công ty (2019) 

Bảng 9: Các hoạt động đổi mới công nghệ của TCE Vina Denim 

2016 2017 2018 

Đầu tư mới 60 máy 

dệt của Bỉ, 01 máy 

hoàn tất của Đức 

Triển khai lắp đặt hệ 

thống tái sử dụng 

nước của công đoạn 

đốt lông 

 

Đầu tư giai đoạn 2 máy móc 

thiết bị hiện đại nâng công suất 

sản xuất của Nhà máy thêm 40% 

so với trước. 

Đầu tư thêm 01 Nhà máy mới 

Triển khai hệ thống tái sử dụng 

nước của công đoạn làm bóng 

Thay thế đèn huỳnh quang bằng 

đèn Led cho dây chuyền may 

giặt mài  

Thay đổi qui trình nhuộm từ 

WET ON WET sang  DRY 

ON WET 

Triển khai lắp đạt hệ thống 

tái sử dụng nước công suất 

1500 m3/ngày,đêm 

Thay thế hoàn toàn đèn 

huỳnh quang bằng đèn Led 

Lắp hệ thống năng lượng mặt 

trời cho chiếu sáng   

Nguồn: Tổng hợp của đề tài từ Công ty TCE Vina Denim (2019) 

 



 

c. Điều kiện máy móc thiết bị: 

Điều kiện thiết bị và trình độ công nghệ 

có vai trò quan trọng trong quá trình xanh 

hóa, sử dụng hiệu quả nguồn nguyên vật 

liệu. Các thiết bị, dây truyền công nghệ của 

TCE VinaDenim được đầu tư giai đoạn 1 

từ năm 2008 đến 2013 với trình độ công 

nghệ ở mức trung bình. Tuy nhiên bước 

sang giai đoạn 2, từ 2015 đến 2017, doanh 

nghiệp đã có những bước tiến đáng kể trong 

việc đầu tư lắp đặt các thiết bị mới, trình độ 

tiên tiến thay thế dần hệ thống máy móc cũ, 

mở rộng sản suất và đồng thời chú trọng 

đầu tư vào công nghệ tái chế, tái sử dụng 

nguyên, nhiên liệu; sản xuất sạch hơn và 

thay thế các thiết bị theo hướng xanh hơn. 

Còn tại công ty Dệt may Nam Định, 

nhìn chung trình độ công nghệ 

được đánh giá ở mức độ trung 

bình. Tại nhà máy sợi, 70% 

thiết bị sản xuất theo công nghệ 

mới, 30% máy móc còn lại 

được sản xuất từ những năm 

1980 – 1990 theo công nghệ cũ, 

công ty đang từng bước đầu tư 

thay thế dần hệ thống máy móc 

dây truyền này. Tại nhà máy 

dệt, nhìn chung công nghệ còn 

khá lạc hậu, hầu hết các máy 

móc được sản xuất từ những 

năm 1980 – 1990 và được thừa 

kế lại từ nhà máy dệt Nam Định 

cũ, từ khi chuyển về KCN Hòa Xá, mới chỉ 

có 16 máy dệt được đầu tư mới. Hiện tại, 

nhà máy đang xây dựng kế hoạch để đầu tư 

nhà máy dệt mới với 250 máy dệt công 

nghệ hiện đại, nhằm nâng cao năng suất, 

đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm. 

Riêng tại nhà máy nhuộm, hầu hết các thiết 

bị được đầu tư từ những năm 1990, dù đã 

từng bước được nâng cấp từ sau khi di dời 

về KCN Hòa Xá nhưng đến hiện tại, hầu 

hết máy móc, thiết bị vẫn là thiết bị cũ và 

lạc hậu so với trình độ công nghệ nhuộm 

hiện tại.  

d. Sản phẩm chính 

Sản phẩm chính của quá trình dệt 

nhuộm chính là các loại vải; trong đó TCE 

VinaDenim chỉ sản xuất loại vải duy nhất 

là vải bò và sản phẩm may từ vải bò, còn 

Dệt may Nam Định có thành phần sản 

phẩm đầu ra khá đang dạng gồm cả sợi, vải 

các loại và sản phẩm may. Số liệu cho 

thấy, hoạt động sản xuất của cả hai doanh 

nghiệp có xu hướng phát triển khá tốt với 

sản lượng sản phẩm các loại tăng đều qua 

các năm. 

Xét về các giá trị của quá trình sản 

xuất, số liệu thống kê cho thấy, cả 2 DN có 

mức doanh thu tăng đều qua các năm. Mặc 

dù TCE VinaDenim có tốc độ tăng nhanh 

hơn, nhưng mức doanh thu đạt được từng 

năm đều nhỏ hơn của Dệt may Nam Định. 

Trong khi đó, tổng mức đầu tư lũy kế của 

TCE VinaDenim lớn hơn của Dệt Nam 

Bảng 101: Sản phẩm chính của hai công ty khảo 

sát 

Sản phẩm chính 2016 2017 2018 

1.Dệt may Nam Định 

Sợi các loại (tấn) 9000 9500 13,500 

Vải nhuộm (triệu m2)   4,5 5,0 5,5 

Vải dệt (triệu m2)   19 18 20 

Áo sơ mi (triệu cái) 12 14,5 14 

2. TCE Vina Denim 

Vải Denim (triệu m2)   13,1 14,9 20,1 

Sản phẩm may (sản phẩm) 0 250.000 1.650.000 

Nguồn: Tổng hợp của đề tài từ hai công ty (2019) 

 



Định rất nhiều, trong khi mức nộp ngân 

sách lại thấp hơn. Tỉ lệ giữa vốn đầu 

tư/doanh thu của Dệt Nam Định lớn nhất 

chỉ là 0,59; trong khi con số này của TCE 

VinaDenim là 2,02. Những con số đều cho 

thấy xét về hiệu quả đầu tư thì Dệt Nam 

Định tốt hơn rất nhiều so với TCE 

VinaDenim. 

Tuy nhiên, xét trong cả chu kỳ 3 năm 

cho thấy xu hướng giữa tỉ lệ doanh thu/vốn 

đầu tư của Dệt Nam Định tăng dần còn của 

TCE Vinadenim ngày càng giảm. Điều này 

phần nào phản ánh hiệu quả của các hoạt 

động đầu tư cải thiện điều kiện sản xuất, 

trình độ công nghệ, nâng cao năng suất của 

quá trình sản xuất của TCE VinaDenim; 

trong khi đó, của Dệt Nam Định có xu 

hướng xấu đi rõ rệt qua từng năm. 

e. Chất thải của quá trình sản xuất  

Nước thải 

Đầu ra ngoài sản phẩm 

chính, quá trình sản xuất còn 

phát sinh các loại chất thải rắn, 

lỏng và khí. Do đặc thù về 

ngành nghề sản xuất, nước thải 

của các nhà máy dệt nhuộm 

luôn là được coi là vấn đề phức 

tạp do lưu lượng lớn và thành 

phần/mức độ ô nhiễm phức tạp 

(gồm cả ô nhiễm về màu, mùi 

và thành phần hóa chất độc 

hại). Trước những đòi hỏi ngày 

càng khắt khe hơn về hoạt động 

Hình 7: Tổng vốn tích lũy, doanh thu và nộp ngân sách của DN  

qua các năm (Tỷ đồng) 

 

Nguồn: Tổng hợp của đề tài từ hai công ty (2019) 

 

Hình 8: Tỉ tệ doanh thu/vốn đầu tư của doanh 

nghiệp qua các năm 

 

Nguồn: Tổng hợp của đề tài từ hai công ty (2019) 

 



 

quản lý môi trường, đòi hỏi ngày càng cao 

của đối tác cũng như nhận thức, trách 

nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngày càng 

được cải thiện nên vấn đề xử lý nước thải, 

tận dụng cho các mục đích khác nhau của 

các doanh nghiệp trong KCN nói chung và 

các doanh nghiệp dệt nhuộm nói riêng 

cũng được quan tâm. 

Xét về tổng lưu lượng xả thải, trong các 

năm qua lượng nước thải ở cả hai DN đều 

có xu hướng tăng lên do hoạt động sản xuất 

đều tăng hàng năm. Cả hai nhà máy dệt 

nhuộm Nam Định và TCE VinaDenim đều 

tự đầu tư hệ thống xử lý nước thải riêng với 

công suất lần lượt là 2000m3 

/ngày đêm và 4000 m3/ngày 

đêm.  

Những giải pháp xanh hóa 

sản xuất cũng đã được các 

doanh nghiệp áp dụng trong 

việc tận dụng và nâng cao hơn 

hiệu quả sử dụng nước. Trong 

các năm qua các DN đã tận 

dụng lại được khoảng 10% 

lượng nước thải sau xử lý. TCE 

VinaDenim đã tận dụng lại cho 

mục đích vệ sinh nhà xưởng, 

quay vòng sử dụng lại nước ở các công 

đoạn khác nhau như làm bóng, đốt lông; 

thay đổi công nghệ từ nhuộm WET ON 

WET sang DRY ON WET, năm 2018 triển 

khai hệ thống tái sử dụng nước thải làm 

đầu vào cho sản xuất với công suất 1500 

m3/ngày đêm,....; trong khi đó Dệt may 

Nam Định dùng cho các mục đích vệ sinh 

nhà xưởng, dập bụi cho lò 

hơi,... Tuy nhiên, xét về hiệu 

quả sử dụng nước, chỉ số 

cường độ sử dụng nước/doanh 

thu (O3) cho thấy cường độ 

tiêu hao nước trên một đơn vị 

doanh thu vẫn tăng đều hàng 

năm ở cả 2 đơn vị, điều này có 

thể hiểu rằng những nỗ lực 

xanh hóa hiện tại có vẻ còn 

chưa đủ để giảm dần mức độ 

tiêu hao nước trong sản xuất 

của các DN. 

Không chỉ gặp khó khăn trong việc 

giảm dần cường độ sử dụng nước, việc 

quản lý chất lượng nước thải đầu ra vẫn tồn 

tại nhiều khó khăn do nước thải ngành dệt 

có pH kiềm tính, nhiệt độ cao, độ dẫn điện 

lớn và tỷ lệ BOD:COD thấp (có nghĩa là 

Hình 9: Tổng lượng nước thải của doanh nghiệp  

qua các năm (m3) 

 

Nguồn: Tổng hợp của đề tài từ hai công ty (2019) 

Hình 10: Cường độ phát sinh nước thải /doanh thu 

(m3/NTĐ) 

 

Nguồn: Tổng hợp của đề tài từ hai công ty (2019) 

 



khả năng phân huỷ sinh học thấp). Giá trị 

đặc thù của tỉ lệ BOD:COD nằm trong 

khoảng 1:25 tới 1:5. Ô nhiễm hữu cơ của 

nước thải chủ yếu được sinh ra từ quá trình 

tiền xử lý bằng hoá chất; trong trường hợp 

nấu vải polyester bằng kiềm thì giá trị 

BOD có thể lên tới 210 kg/tấn. Theo hồ sơ 

kỹ thuật, chất lượng nước thải sau khi xử 

lý của Dệt Nam Định đạt tiêu chuẩn cột B, 

trong khi của nhà máy TCE VinaDenim 

đạt tiêu chuẩn loại A. Tuy nhiên trên thực 

tế, kết quả quan trắc định kì nước thải 6 

tháng đầu năm 2019 của TCE VinaDenim 

và Dệt may Nam Định đều tồn tại nhiều 

vấn đề trong việc xử lý độ màu, mùi, pH, 

COD, BOD, .... khi không đáp ứng được 

tiêu chuẩn đầu ra (Trung tâm quan trắc và 

phân tích tài nguyên môi trường, 2019 và 

Tổng công ty dệt may Nam Định,2019) 

Khí thải  

Mặc dù công nghiệp dệt là nguồn gây 

ô nhiễm không khí chỉ là thứ yếu khi so 

sánh với các ngành công nghiệp khác, 

nhưng khí thải đã được xem như là vấn đề 

ô nhiễm lớn thứ hai sau nước thải từ ngành 

công nghiệp này. Vì ngành này sử dụng rất 

nhiều loại hàng hoá và hoá chất trong sản 

xuất nên việc xác định tính đặc thù và quản 

lý ô nhiễm khí thải là một nhiệm vụ đầy 

thách thức. Các nguồn phát thải khí bao 

gồm cả các nguồn điểm cố định và nguồn 

phân tán di động. Các nguồn thải cố định 

bao gồm quá trình phủ bề mặt ở nhiệt độ 

cao, sấy khô và xử lý nhiệt độ cao trong đó 

thải ra các hợp chất hữu cơ bay hơi 

(VOCs); các lò hơi thải ra các hạt lơ lửng, 

các oxitnitơ và dioxit lưu huỳnh; và các 

thùng chứa hàng hoá và hoá chất chuyên 

dụng. Nguồn khí thải phân tán di động có 

nguồn gốc từ rò rỉ thiết bị, làm sạch bằng 

dung môi, hoạt động của trạm xử lý nước 

thải và các kho chứa vải thành phẩm.  

Bảng 11: Nguồn phát sinh khí thải và chất ô nhiễm đáng quan tâm  

trong ngành dệt 

Công đoạn Các nguồn phát thải Các chất ô nhiễm 

Sản xuất năng lượng Phát thải từ lò hơi Các hạt lơ lửng, oxitnitơ(NOx), 

dioxit lưu huỳnh(SO2) 

Phủ bề mặt, sấy và xử 

lýnhiệt độ cao 

Phát thải từ các lò nhiệt 

độ cao 

Các thành phần hữu cơbay hơi 

(VOCs) 

Lưu giữ hoá chất Phát thải từ các thùngchứa hàng 

hoá và hoáchất 

VOCs 

Xử lý nước thải Phát thải từ các bể và thiết bị xử lý VOCs, các phát thải độc hại 

Nguồn: VNCPC, 2008 

Để giảm bụi, khí thải và tiếng ồn, các 

nhà máy đều được trong bị các hệ thống 

lọc bụi trước khi phát tán ra không khí 

cũng như trang bị các thiết bị giảm tiếng 

ồn. Tại TCE VinaDenim bụi được xử lý 

bằng hệ thống lọc Xyclo, sau đó qua bể 

hấp thụ hoặc bể cân bằng pH trước khi 

phát tán ra môi trường ở độ cao khoảng 

16m. Tại dệt Nam Định, khí thải cũng 

được lọc qua Xyclo, sau đó đi qua màng 



 

nước trong bể rập bụi và thải ra môi 

trường bởi ống khói cao 12m. Các hệ 

thống này cho đến hiện tại được vận hành 

khá tốt và đảm bảo được chất lượng đầu 

ra của khí thải đạt các tiêu chuẩn cho 

phép. 

Chất thải rắn  

Đối với chất thải rắn các loại, bao gồm 

các xơ sợi thải (có thể ở dạng tái sử dụng 

được hoặc không thể tái sử dụng), vật liệu 

đóng gói (giấy, plastic) thải, mép vải cắt 

thừa, vải vụn, các loại trống bằng kim loại 

đã qua sử dụng và bùn thải ra từ trạm xử 

lý chất thải. Lượng chất thải rắn sinh ra 

khác nhau giữa các nhà máy, phụ thuộc 

vào quy mô và loại hình gia công hàng dệt, 

bản chất của chất thải và hiệu suất sử dụng 

thiết bị. Trong khi Dệt Nam Định không 

có số liệu thống kê cụ thể thì tại TCE 

VinaDenim, lượng chất thải rắn tăng đều 

mỗi năm, năm 3 năm từ 2016 – 2018, 

lượng CTR mỗi năm lần lượt là 1,66; 3,77 

và 5,58 tấn/năm. Việc xử lý của cả hai DN 

đều được giao cho đơn vị chuyên môn là 

CTNHHMTV Môi trường đô thị Nam 

Định vận chuyển và xử lý.  

Xét về mức chi phí dành cho việc xử 

lý chất thải cho thấy, trong giai đoạn từ 

2016 – 2018 nhìn chung Dệt may Nam 

Định tốn kém hơn so với TCE VinaDenim. 

Trong khi Dệt may Nam Định phải mất ít 

nhất là 2,29% doanh thu thì mức chi phí 

cao nhất của TCE VinaDenim cũng chỉ là 

2,45% so với doanh thu.  

Hình 11: Chi phí xử lý chất thải qua các năm 

 

Nguồn: Tổng hợp của đề tài từ hai công ty (2019) 

f. Hoạt động quản lý chung của DN 

theo hướng xanh hóa sản xuất 

Hoạt động xanh hóa sản xuất của mỗi 

DN nói chung, và trong quá trình sản xuất 

nói riêng phụ thuộc rất lớn vào trình độ 

quản lý và mục tiêu hướng tới của mỗi 

doanh nghiệp.  

Tại TCE VinaDenim, hoạt động quản 

lý môi trường và chất lượng sản phẩm đã 

được chú trọng và nằm trong định hướng 

phát triển doanh nghiệp ngay từ khi 

thành lập. Ngoài việc tuân thủ đầy đủ các 

chế độ quản lý môi trường và chất lượng 

theo quy định bắt buộc chung của Việt 

Nam,  TCE VinaDenim còn có rất nhiều 

các hoạt động quản lý khác mang tính 

chất tự nguyện về quản lý môi trường và 

chất lượng sản phẩm như được cấp các 



chứng chỉ quản lý chất lượng quốc tế, 

thực hiện kiểm toán năng lượng, áp dụng 

các chiến lược sản xuất sạch hơn, đảm 

bảo các tiêu chuẩn đối tác, hay đạt một 

số các tiêu chuẩn về nhãn xanh hay nhãn 

sinh thái.  

Bảng 12: Hệ thống quản lý và giám sát chất lượng áp dụng tại TCE Vina Denim 

Hệ thống quản lý, giám sát chất 

lượng đang áp dụng tại DN 
2016 2017 2018 

Hệ thống quản lý môi trường và chất 

lượng bắt buộc theo quy định nhà 

nước 

Đánh giá tác 

động môi trường 

(ĐTM), quan trắc 

định kỳ, báo cáo 

MT định kỳ, 

SA800... 

ĐTM, quan trắc 

định kỳ, báo cáo 

MT định kỳ, 

SA800,.... 

ĐTM, quan trắc 

định kỳ, báo cáo 

MT định kỳ, 

SA800,.... 

Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế 

ISO  

OEKOTEX 100 

 

ISO 9001:2015 

ISO14001:2015 

OEKOTEX 100 

 

ISO 9001:2015 

ISO14001:2015 

WRAP, BSCI, 

CTPAT  

OEKO TEX 100 

Mill qualificatio 

Kiểm toán chất thải Không Không Không 

Kiểm toán năng lượng Không Có Không 

Chiến lược sản xuất sạch hơn Có  Có  Có 

Bộ tiêu chuẩn của đối tác/ công ty mẹ Có  Có  Có 

Nhãn xanh/Nhãn sinh thái Cotton USA 

Licencee 

Cotton USA 

Licencee 

Cotton USA 

Licencee; OCS 

Thiết kế bao bì thân thiện MT Không Không Không 

Nguồn: Tổng hợp của đề tài từ hai công ty (2019) 

Trong khi đó tại Dệt may Nam Định, 

các hoạt động quản lý môi trường và chất 

lượng sản phẩm chỉ dừng lại ở mức đáp 

ứng các tiêu chuẩn bắt buộc theo quy định 

của pháp luật và một số các giải pháp cơ 

bản trong hàng loạt các cơ hội của hoạt 

động sản xuất sạch hơn là tái sử dụng nước 

thải cho các hoạt động khác của DN, từng 

bước cải tiến trình độ công nghệ và nâng 

cao dần ý thức về tiết kiệm vật chất, năng 

lượng trong sản xuất.  

2.3. Đánh giá mức độ xanh hóa sản 

xuất trong doanh nghiệp dệt nhuộm 

Như mô tả ở phần trên, hoạt động xanh 

hóa sản xuất được thể hiện ở cả hiệu quả sử 

dụng nguyên vật liệu, năng lượng đầu vào; 

lượng sản phẩm, chất thải đầu ra của quá 

trình sản xuất truyền sản xuất; và quá trình 

quản lý chung. Ở mỗi doanh nghiệp, mỗi 

yếu tố này thể hiện ở các mức độ sử dụng,  



 

 



 



 

tiêu hao và hiệu quả quản lý khác nhau; 

không thể dùng từng chỉ tiêu riêng lẻ nào 

để so sánh một mức độ xanh hóa chung của 

cả doanh nghiệp; và không thể so sánh 

mức độ xanh hóa giữa các doanh nghiệp 

với nhau. Chính vì vậy, để tổng hợp và xác 

định được mức độ xanh hóa sản xuất của 

mỗi DN cần thông qua một chỉ số xanh hóa 

tổng hợp, được xây dựng nên từ một bộ chỉ 

tiêu gồm các chỉ tiêu riêng lẻ của cả ba quá 

trình trên của quy trình sản xuất.  

Lựa chọn một số tiêu chí: Như đã nêu 

tại chương 1, đề tài dựa trên sự thừa kế 

các nghiên cứu sẵn có; bám sát quy trình 

vòng đời sản phẩm (gồm nguyên vật liệu, 

năng lượng đầu vào; sản phẩm và chất 

thải đầu ra); và quá trình quản lý chung 

vận hành sản xuất của sản phẩm. Đồng 

thời, bộ chỉ số mang tính cơ bản, gồm các 

chỉ tiêu thiết yếu và có tính đến tính khả 

thi trong việc thu thập số liệu, thống kê số 

liệu trong điều kiện tại Việt Nam để đưa 

ra bộ chỉ số gồm 3 nhóm tiêu chí và 17 chỉ 

tiêu cụ thể: 

- Đầu vào (07 chỉ tiêu) 

- Đầu ra (04 chỉ tiêu) 

- Quản lý chung (6 chỉ tiêu) 

Nguyên tắc tính điểm: 

Việc tính toán để đánh giá khả năng 

xanh hóa sản xuất của các doanh nghiệp 

được tính theo chu kỳ mỗi 3 năm, năm đầu 

kỳ được coi là năm cơ sở. Như bảng các 

chỉ số đã nêu rõ, quá trình xanh hóa sản 

xuất của mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào 

ba nhóm chỉ tiêu. Đối với các chỉ tiêu đầu 

vào và đầu ra, xanh hóa phụ thuộc vào việc 

giảm dần cường độ sử dụng tài nguyên, 

năng lượng, hóa chất và tăng dần cường độ 

tái chế tái sử dụng các loại này. Bên cạnh 

đó, xanh hóa cũng được quyết định bởi quá 

trình quản lý chung doanh nghiệp được đại 

diện bởi 7 chỉ tiêu quản lý chất lượng và 

quản lý môi trường. 

Trong khi đó, theo chiến lược SXSH 

của Việt Nam - được coi là yếu tố cốt lõi 

của quá trình xanh hóa sản xuất đã đưa ra 

mục tiêu cụ thể:  

a) Giai đoạn từ 2012 đến năm 2015: 

“các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng 

sản xuất sạch hơn tiết kiệm được từ 5 - 8% 

mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm; 

b) Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 

2020: các cơ sở sản xuất công nghiệp áp 

dụng sản xuất sạch hơn tiết kiệm được từ 

8 - 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản 

phẩm; theo chiến lược SXSH của Việt 

Nam  

Tuy nhiên, báo cáo tổng kết giai đoạn 

2012 – 2015 cho thấy mục tiêu đề ra trong 

giai đoạn này là không đạt được. Chính vì 

vậy, để áp dụng vào việc tính mức độ xanh 

hóa sản xuất của mỗi cơ sở sản xuất công 

nghiệp, đề tài cho rằng: để đảm bảo đạt 

mục tiêu chung cho chiến lược SXSH của 

giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 là các 

cơ sở sản xuất công nghiệp tiết kiệm được 

từ 8 - 13% mức tiêu thụ năng lượng, 

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị 

sản phẩm – tương đương, bình quân giảm 

mỗi năm 2,1%. Chính vì vậy, nếu tính 

trong chu kì 3 năm thì sẽ giảm được tương 

đương 6,3% mỗi 3 năm. Từ điểm mốc này, 

điểm số của từng chỉ tiêu trong mỗi chu kỳ 

3 năm được quy định như sau: 

Gọi i là tỉ lệ % chênh lệch của năm báo 

cáo so với năm cơ sở. Đối với nhóm chỉ 

tiêu đầu vào (I) và đầu ra (O) thì tỉ lệ 

tăng/giảm (i%) sẽ được cho điểm như sau: 



i% < - 6,3% - 6,3% - 0 0 0 – 6,3% > =6,3% 

Nếu giảm/tăng đúng xu hướng - 2 điểm - 1 điểm 0 điểm 1 điểm 2 điểm 

 

Đối với các chỉ tiêu quản lý (M): Nếu 

trong chu kì đánh giá  

- Có thực hiện: 2 điểm; 

- Không thực hiện: 0 điểm  

Khi đó, gọi S là tổng số điểm xanh hóa 

đạt được của doanh nghiệp trong kì tính 

toán. Số điểm xanh hóa S đạt được phụ 

thuộc vào từng số điểm của các chỉ tiêu 

nhỏ. S thấp nhất đạt (-)22 điểm khi tất cả 

17 chỉ số đều có xu hướng ngược lại với 

xu hướng được kì vọng và đạt ngưỡng 

6,3%, tức là mức độ ô nhiễm cao nhất (hay 

mức nâu hóa cao). S cao nhất đạt 34 điểm 

khi tất cả 17 chỉ số đi đúng xu hướng kì 

vọng và đạt đến ngưỡng 6,3%, tức là ở 

mức xanh độ xanh hóa cao nhất (100%) 

Gọi GI là chỉ số xanh hóa của doanh 

nghiệp, ta có:  Chỉ số xanh hóa (GI) là tỉ lệ 

% tổng điểm của cả 03 nhóm chỉ tiêu trên 

tổng số điểm tối đa.  

GI = S/Smax* 100% 

Chỉ số xanh hóa doanh nghiệp GI nằm 

trong giới hạn từ -64,7% đến +100% khi 

số điểm đạt được của doanh nghiệp đạt giá 

trị ở ngưỡng thấp nhất và cao nhất. 

Xếp hạng mức độ xanh hóa: 

Bảng 14: Đánh giá, xếp hạng mức độ xanh hóa 

Nếu GI  >  0%: DN đang trong quá trình xanh 

hóa; trong đó: 

Nếu GI: = <0% : DN đang trong quá trình nâu 

hóa; trong đó: 

GI:  > = 80%: Tốc độ xanh hóa cao 

GI: 50 – 80%: Tốc độ xanh hóa trung bình 

GI: 0 - 50 %: Tốc độ xanh hóa thấp 

GI: 0 – (-) 50 %: Tốc độ nâu hóa thấp 

GI: (-) 50 – (-) 64,7%: Tốc độ nâu hóa cao 

 

Từ bộ chỉ số này, quá trình cho điểm 

đánh giá xanh hóa sản xuất trong hai doanh 

nghiệp như sau:  

Chỉ số xanh hóa của nhà máy dệt may 

Nam Định: 

  



 

 



 



 

 



 



 

Từ bảng tính toán cho thấy, chỉ số 

xanh hóa (GI) của 2 doanh nghiệp đang ở 

trạng thái đối nghịch nhau. Trong khi Dệt 

may Nam Định có chỉ số xanh hóa GI là 

(-) 23,5% có nghĩa là doanh nghiệp vẫn 

đang trong quá trình nâu hóa  – hoàn toàn 

chưa có dấu hiệu của xanh hóa sản xuất. 

Trong khi đó TCE VinaDenim có GI là 

35,3% cho thấy doanh nghiệp có mức độ 

xanh hóa chậm. 

Hình 12: Tổng số điểm xanh hóa của 2 doanh nghiệp 

 

Nguồn: Tổng hợp của đề tài, 2019 

Nhìn cơ cấu điểm số xanh hóa tổng 

hợp của 2 DN, có thể thấy: 

Vấn đề lớn nhất đối với dệt may Nam 

Định chính là cường độ tiêu hao đầu vào 

và tăng phát thải đầu ra của quá trình sản 

xuất quá  lớn, ảnh hưởng trầm trọng đến 

quá trình xanh hóa sản xuất, khiến cho 

doanh nghiệp không thể cải thiện xanh hơn 

mà thậm chí còn đang trong tình trạng nâu 

hóa chậm . Nguyên nhân của tình trạng 

này gồm: 

Trình độ công nghệ lạc hậu, hiệu quả 

sử dụng tài nguyên thấp 

Quá trình quản lý dọc dây truyền, theo 

vòng đời của quá trình sản xuất kém hiệu 

quả 

Nhóm quản lý chung có khả quan hơn 

2 nhóm yếu tố sản xuất, nhưng cũng đạt tỉ 

lệ rất thấp, chỉ đạt 2 trong tổng số 12 điểm 

của nhóm chỉ số này. 

Đối với TCE VinaDenim, có thể thấy 

rõ hệ thống quản lý chiếm hầu hết số điểm 

trong tổng số điểm xanh hóa của doanh 

nghiệp (10/12 điểm). Điều này nói lên 

nhiều điều như: 

TCE quan tâm và thu được thành quả 

tích cực nhờ tập trung hoàn thiện quá trình 

quản lý tổng thể của doanh nghiệp  

Cho dù trình độ công nghệ được đầu 

tư và cải thiện khá hơn so với Dệt Nam 

Định, tuy nhiên, về bản chất không có 

đóng góp nhiều cho việc xanh hóa doanh 

nghiệp. Tuy vậy xanh hóa quá trình sử 

dụng vật chất đầu vào đã có những tín hiệu 

được cải thiện dần. 

Trong khi nhóm các yếu tố đầu ra của 

quá trình sản xuất, mặc dù DN đã đầu tư 

khá lớn nhưng chưa có dấu hiệu cải thiện 

việc cường độ xả thải các loại chất thải ra 

môi trường. 



III. GỢI Ý MỘT SỐ GIẢI PHÁP 

THÚC ĐẨY XANH HÓA SẢN XUẤT 

TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 

3.1. Các thuận lợi của các doanh 

nghiệp dệt nhuộm theo hướng xanh hóa 

Quá trình phát triển doanh nghiệp nói 

chung và xanh hóa sản xuất của doanh 

nghiệp nói riêng chịu tác động của cả 

những yếu tố chủ quan và khách quan như 

đã phân tích ở phần lý thuyết; và bao gồm 

cả 2 xu hướng là thuận lợi và khó khăn. 

Phần này của báo cáo sẽ phân tích các 

thuận lợi và khó khăn của trong quá trình 

phát triển của 2 doanh nghiệp dệt nhuộm 

để từ đó có đưa ra một số các khuyến nghị 

nhằm cải thiện chỉ số xanh hóa đối với cụ 

thể 2 doanh nghiệp và ngành công nghiệp 

dệt nhuộm nói chung. 

- Định hướng, quy hoạch phát triển 

của nhà nước 

Trong các năm qua, các định hướng 

phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng 

bền vững, sản xuất sạch hơn, xanh hóa sản 

xuất đã được thể hiện rõ trong rất nhiều 

chiến lược, chính sách của nhà nước; từ đó 

có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của 

các DN theo hướng xanh hơn. 

Từ năm 2001, Chiến lược phát triển 

kinh tế xã hội 2001-2010, tầm nhìn 2020 

đưa các định hướng về PTBV theo 

Chương trình nghị sự 21 về PTBV vào 

trong thực tế, và đã xác định một trong 

những ưu tiên trong phát triển kinh tế bền 

vững chính là thực hiện quá trình "công 

nghiệp hóa sạch". Những nội dung ưu tiên 

gồm: (1) Thể chế hóa việc đưa yếu tố MT 

vào quy trình lập quy hoạch, kế hoạch và 

hình thành khung pháp lý; (2) Rà soát quy 

hoạch PT các vùng, các ngành nhằm bảo 

đảm PT CN bền vững, sử dụng tiết kiệm 

tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát ô nhiễm 

và QLCT một cách có hiệu quả, ưu tiên PT 

các ngành và quy trình công nghệ thân 

thiện với MT; và (3) Phòng ngừa và kiên 

quyết xử lý tình trạng ô nhiễm do các hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo ra 

(Trương Quang Học, 2011).  

Những ưu tiên này được triển khai chi 

tiết hơn nữa thông qua các chương trình, 

chiến lược như: Chiến lược SXSH trong 

công nghiệp đến năm 2020, Chương trình 

mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2015, 

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 hay 

Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh 

giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 

2050,... và đã đề ra nhiều giải pháp thực 

hiện, trong đó có cải thiện hiệu quả tiêu thụ 

năng lượng trong sản xuất, điều chỉnh quy 

hoạch tổng thể cho các lĩnh vực sản xuất 

gây lãng phí, suy thoái và ô nhiễm môi 

trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

ngành sản xuất xanh mới phát triển, đổi 

mới công nghệ và ứng dụng rộng rãi quy 

trình sản xuất sạch hơn,... 

- Khung khổ pháp lý ngày càng hoàn 

thiện 

Để triển khai các Chiến lược phát triển 

bền vững, xanh hóa nền sản xuất, trong 

những năm qua một hệ thống khung khổ 

pháp lý liên quan đến các quản lý môi 

trường, quản lý chất lượng sản phẩm, quản 

lý chất thải, phòng ngừa và kiểm soát ô 

nhiễm, ... cũng đã được ban hành. Hệ 

thống này đã có tác động rất lớn đến việc 

điều chỉnh hành vi cũng như chiến lược 

phát triển sản xuất của các doanh nghiệp. 

Đối với các DN dệt nhuộm tại KCN Hòa 

Xá, ngoài các chính sách điều tiết chung, 



 

có thể thấy một số các chính sách đánh dấu 

bước chuyển đổi tích cực của các DN theo 

hướng xanh hóa như: 

Như đã giới thiệu ở trên, việc thành 

lập KCN Hòa Xá là nhằm mục di dời các 

sơ sở sản xuất CN gây ô nhiễm MT của 

tỉnh Nam Định ra khỏi các khu đô thị và 

khu đông dân theo Quyết định 

64/2003/QĐ – TTg  về  "Kế hoạch xử lý 

triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng". Và 2 nhà máy Dệt Nam 

Định và Dệt lụa Nam Định được nêu đích 

danh trong gần 4000 doanh nghiệp của cả 

nước phải di dời trong Quyết định 64 đã 

được chuyển về KCN Hòa Xá; đồng thời 

thực hiện kế hoạch cải tổ, nâng cấp điều 

kiện hạ tầng, máy móc công nghệ sản xuất 

cũng như quản lý môi trường và giám sát 

ô nhiễm.  

Chiến lược sản xuất sạch hơn đã được 

triển khai tại tỉnh Nam Định từ 2009  và duy 

trì hoạt động đến nay. KCN Hòa Xá và các 

công ty Dệt may Nam Định, TCE Denim 

đã tham dự các lớp tập huấn và xây dựng 

các kế hoạch riêng của từng doanh nghiệp. 

Các hoạt động quản lý môi trường, 

quan trắc, giám sát và báo cáo định kỳ đều 

được các DN dệt nhuộm thực hiện nghiêm 

túc. Cả TCE VinaDenim và Dệt may Nam 

Định đều đầu tư hệ thống xử lý nước thải 

riêng và có giấy phép xả thải trực tiếp ra 

môi trường mà không cần qua hệ thống xử 

lý tập trung của cả KCN.  

Nghị định 82/2018 về khuyến khích 

xây dựng KCNST đã dẫn đến một số các 

chính sách tái chế/ tái sử dụng chất thải 

công nghiệp được thay đổi theo hướng 

khuyến khích doanh nghiệp tự tận dụng 

các chất thải hoặc khuyến khích sự cộng 

sinh. Sự thay đổi này góp phần cởi trói và 

cổ vũ doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ 

xử lý chất thải trong đó có nước thải và bùn 

thải của nhà máy xử lý nước thải tập trung. 

Cả TCEVinadenim và Dệt may Nam Định 

thời gian qua đều đã tích cực đầu tư vào 

công nghệ xử lý nước thải để nâng cao 

hiệu suất sử dụng tài nguyên nước. 

- Nhu cầu của thị trường 

Nhận thức và hành vi về sản xuất và 

tiêu dùng xanh đã có nhiều chuyển biến 

tích cực trong thời gian qua ở quy mô toàn 

cầu. Nhu cầu về các sản phẩm dệt may 

xanh, thân thiện hơn với môi trường ngày 

càng tăng lên, thúc đẩy sự thay đổi hành 

vi xanh hóa một cách tích cực của doanh 

nghiệp nhằm tham gia vào chuỗi cung 

ứng toàn cầu. Điều này có thể nhận thấy 

rõ đối với công ty TCE VinaDenim. 

Ngoài các chính sách bắt buộc của Việt 

Nam, nhằm nâng cấp thương hiệu và tham 

gia thị trường toàn cầu, TCE VinaDenmin 

đã tham gia đánh giá và đạt hàng loạt các 

chứng chỉ chất lượng quốc tế về quản lý 

môi trường, an toàn sản phẩm, tiết kiệm 

năng lượng hay trách nhiệm xã hội của 

DN,... 

Một ví dụ cụ thể như sản phẩm dệt 

may Việt Nam muốn vào được thị trường 

Mỹ  thì nhất thiết phải tuân thủ các quy 

định sau: 

- Đạo luật về Cải thiện An toàn Sản 

phẩm Tiêu dùng năm 2008 (CPSIA) 

- Quy định hải quan về xuất xứ đối với 

sản phẩm dệt may và may mặc (19 C.F.R 

Part 102) 

- Đạo luật nhận biết sản phẩm dệt may 

(15 U.S. Code § 70) 

- Đạo luật ghi nhãn sản phẩm từ len 

(15 U.S. Code § 68) và lông thú (15 U.S. 

Code § 69) 



- Quy định ghi nhãn và hướng dẫn sử 

dụng hàng may mặc (16 C.F.R Part 423) 

- Đạo luật 65 California về thông báo 

sử dụng các hóa chất độc hại 

- Quy định về Chứng chỉ tuân thủ tổng 

quát của CPSIA (VCCI,2014) 

- Điều này rõ ràng đã đòi hỏi và thúc 

đẩy các doanh nghiệp rất lớn nếu muốn 

chiếm lĩnh thị phần. 

- Sự nỗ lực thay đổi quá trình quản lý 

doanh nghiệp 

Đây là yếu tố nội tại, mang tính chủ 

quan và đóng vai trò theo chốt trong sự 

thay đổi của doanh nghiệp theo hướng 

xanh hóa. Dưới những tác động của các 

nhân tố bên ngoài, cả 2 DN, đặc biệt là 

TCE VinaDenim chiến lược phát triển 

ngay từ đầu và từng bước nỗ lực để phát 

triển theo hướng bền vững: 

 Tuân thủ tốt các quy định về quản lý 

chất lượng môi trường và kiểm soát ô 

nhiễm 

Từng bước chủ động nâng cao yêu cầu 

về mặt quản lý: Tham gia và đạt các chứng 

chỉ quốc tế về quản lý chất lượng, quản lý 

môi trường, kiểm toán năng lượng,... 

Những nỗ lực thay trong quá trình 

quản lý, như đã thấy, đã đem đến những 

đóng góp quan trọng trong quá trình xanh 

hóa sản xuất của doanh nghiệp. 

3.2. Khó khăn của các doanh nghiệp 

dệt nhuộm theo hướng xanh hóa 

- Điều kiện/Quy mô tài chính 

Điều kiện vốn/tài chính luôn là một 

trong những vấn đề lớn đối với mọi doanh 

nghiệp; đặc biệt là doanh nghiệp trong 

nước như dệt may Nam Định. Như đã phân 

tích ở phần trước, tổng vốn đầu tư cũng 

như vốn đầu tư vào máy móc thiết bị của 

Dệt may Nam Định chưa bằng một nửa so 

với TCE VinaDenim. Điều này ảnh hưởng 

nhiều đến tình trạng công nghệ hiện tại, 

cũng như tốc độ triển khai thực hiện các 

dự án đổi mới công nghệ, sản xuất sạch 

hơn của doanh nghiệp kiến cho Dệt may 

Nam Định chưa thể đáp ứng được các yêu 

cầu của quá trình xanh hóa.  

- Đặc thù ngành nghề 

Như đã biết, dệt nhuộm là một trong 

những nhóm ngành gây ô nhiễm nghiêm 

trọng do cường độ sử dụng nước và hóa 

chất rất lớn. Chính vì vậy việc xử lý chất 

thải đầu ra luôn là thách thức đối với các 

DN và KCN, việc xử lý nước thải dệt 

nhuộm đạt Quy chuẩn MT luôn rất khó 

khăn và tốn kém. Chi phí xử lý nước thải 

dệt nhuộm rất đắt đỏ, khoảng 22.000 

VNĐ/m3 (Trần Thanh Thủy, 2016). Cả 

TCE VinaDenim và Dệt may Nam Định 

mặc dù đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải 

riêng (đạt tiêu chuẩn cột A với VinaDenim 

và cột B với Dệt may Nam Định). Tuy vậy, 

một số chỉ tiêu đầu ra vẫn vượt ngưỡng, ví 

dụ như về độ màu, COD, BOD,...  

Không những thế, TCE Vinadenim 

trong những năm qua, đã có sự đầu tư 

nghiêm túc về thay đổi công nghệ đảm 

bảo cho sự phát triển hướng tới sự xanh 

hóa như: đầu tư công nghệ để tái sử dụng 

nước thải sau xử lý; đầu tư công nghệ dệt 

có khả năng tái sử dụng một phần phế 

phẩm sơ sợi làm nguyên liệu đầu vào; 

thay đổi công nghệ nhuộm tiết kiếm kiệm; 

đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời cho 

điện chiếu sáng; thay thế đèn huỳnh 

quang bằng đèn led,,.... Tuy nhiên hiệu 

quả mang lại cho quá trình này đối với 

xanh hóa còn rất khiêm tốn. Kết quả tính 

toán các chỉ số xanh hóa cũng cho thấy, 

mặc dù TCE có mức độ đầu tư và trình độ 



 

công nghệ vượt hơn hẳn so với Dệt may 

Nam Định nhưng về đặc tính nước thải 

của TCE VinaDenim chuyên về sản phẩm 

vải bò, có mức độc hại lớn hơn nhiều so 

với vải cotton nên kết quả xanh hóa đạt 

được vẫn không đáng kể. Điều này một 

lần nữa khẳng định dệt nhuộm là một 

trong những ngành nghề có độ độc hại rất 

lớn đối với môi trường. 

- Trình độ công nghệ 

Trình độ công nghệ có liên quan mật 

thiết đến quá trình xanh hóa đối với các 

doanh nghiệp sản xuất dệt nhuộm. Trình 

độ máy móc, công nghệ sản xuất thấp, lạc 

hậu của thập niên 1980 - 1990 - hầu hết 

được thừa hưởng lại từ nhà máy Dệt Nam 

Định cũ của công ty Dệt may Nam Định; 

tốc độ đầu tư, thay mới chậm; hệ thống xử 

lý nước thải chỉ cho chất lượng nước đầu 

ra đạt tiêu chuẩn loại B,... đã ảnh hưởng rất 

lớn đến chỉ số xanh hóa của Dệt may Nam 

Định như đã thấy, khi dẫn đến quá trình 

vận hành đầu vào và đầu ra đều đang trong 

quá trình nâu hóa. 

- Thực thi chế tài, chính sách còn lỏng 

lẻo 

Các chế tài đối với các hành vi vi 

phạm, tái phạm chưa cao, chưa đủ mạnh 

để tạo động lực xanh hóa đối một cách triệt 

để và toàn diện. Điển hình như tại Dệt may 

Nam Định, việc các chỉ số quan trắc chất 

lượng nước thải sau xử lý chưa đạt chuẩn 

đầu ra theo quy định, tiếng ồn, mùi, COD, 

BOD,.... vẫn vượt quá tiêu chuẩn cho phép 

gấp 2 – 3 lần, tuy nhiên, DN vẫn hoạt động 

bình thường, các cơ quan chức năng cũng 

không có các hành động hiệu quả để nhắc 

nhở và cải thiện thái độ của DN. 

3.3. Gợi ý một số chính sách 

Từ việc nhận thấy những thuận lợi và 

khó khăn như trên, nhằm thúc đẩy quá 

trình xanh hóa trong ngành dệt nhuộm 

nhanh và mạnh hơn nữa, đảm bảo đạt được 

yêu cầu tối thiểu của chiến lược sản xuất 

sạch hơn quốc gia, các doanh nghiệp dệt 

nhuộm nói chung, cũng như Dệt may Nam 

Định và TCE VinaDenim cần nhấn mạnh 

hơn nữa vào các giải pháp sau: 

+  Đối với doanh nghiệp 

Đầu tư mạnh hơn cho hoạt động nâng 

cấp điều kiện công nghệ sản xuất cũng như 

xử lý chất thải, quản lý chất lượng đầu ra. 

Mặc dù đầu tư cho công nghệ, máy móc 

đối với ngành dệt nhuộm vừa thâm dụng 

vốn, đồng thời khó mạng lại hiệu quả 

nhanh, tuy nhiên, như đã thấy, đây là con 

đường cần thiết nếu muốn xanh hóa sản 

xuất, ngăn chặn quá trình nâu hóa trong 

các doanh nghiệp. 

Tăng cường chuyển giao, học hỏi, tìm 

kiếm các công nghệ/hóa chất thân thiện 

hơn nhằm giảm cường độ tiêu hao nước và 

giảm dần cường độ sử dụng hóa chất, cũng 

như thay thế các loại nguyên vật  liệu/hóa 

chất thân thiện hơn cho sản xuất. 

Đa dạng hơn nữa các chiến lược, giải 

pháp xanh hóa; bao gồm cả các giải pháp 

tăng cường hợp tác, cộng sinh công nghiệp 

giữa các doanh nghiệp trong KCN. 

+  Đối với cơ quan quản lý nhà nước 

Hoàn thiện các chính sách và nâng cao 

tính nghiêm khắc trong các chế tài xử phạt 

là một trong những giải pháp cần thiết và 

hữu hiệu nhằm tới việc để doanh nghiệp tự 

giác và nghiêm túc hơn trong việc tuân thủ 

các chính sách chung về quản lý môi 

trường và kiểm soát ô nhiễm 

Phát triển các công cụ hỗ trợ như xây 

dựng/ giới thiệu quỹ hỗ trợ về tài chính, kỹ 

thuật, miễn giảm thuế phí,...  cũng như có 



các chính sách nhằm tăng cường được khả 

năng tiếp cận của DN đối với các nguồn hỗ 

trợ để tiến hành các kế hoạch cải thiện môi 

trường sản xuất; có cơ hội tiếp cận và ứng 

dụng được các điều kiện công nghệ hiện 

đại, cải thiện điều kiện công nghệ trong 

tình trang nâu hóa như hiện tại.  

KẾT LUẬN 

Việt Nam đang trong quá trình thực 

hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng 

xanh giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 

năm 2050 đã đề ra hàng loạt giải pháp 

nhằm xanh hóa nền kinh tế, gồm các chiến 

lược xanh hóa sản xuất, cải thiện hiệu quả 

tiêu thụ năng lượng trong sản xuất, điều 

chỉnh quy hoạch đối với các lĩnh vực sản 

xuất gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm 

môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho 

các ngành sản xuất xanh mới phát triển; 

đồng thời đổi mới công nghệ và ứng dụng 

rộng rãi quy trình sản xuất sạch hơn trong 

các cơ sở sản xuất nghiệp hiện có và cả 

các KCN.  

Báo cáo dành toàn bộ dung lượng 

nhằm làm rõ một trong những vấn đề lớn 

của tăng trưởng xanh chính là sản xuất 

xanh của doanh nghiệp và đánh giá sản 

xuất xanh của DN ; bao gồm các khái 

niệm, nội hàm, nội dung, các nhân tố tác 

động cũng như các chỉ số để đánh giá mức 

độ sản xuất xanh của một số doanh nghiệp; 

đồng thời áp dụng và đánh giá mức độ 

xanh hóa của các DN trong ngành dệt 

nhuộm tại KCN Hòa Xá của tỉnh Nam 

Định. Theo đó:  

- Về mặt lý thuyết liên quan đến xanh 

hóa sản xuất 

Các nghiên cứu trên thế giới và Việt 

Nam cho thấy khái niệm và nội hàm về 

xanh hóa sản xuất bao gồm nhiều chiều 

cạnh, nhưng khái quát lại “sản xuất xanh”, 

hiểu theo nghĩa rộng, là việc tính toán đến 

những ảnh hưởng đến môi trường của quá 

trình sản xuất. Cụ thể hơn, sản xuất xanh 

là hoạt động (1) lựa chọn nguyên vật liệu, 

năng lượng đầu vào; (2) thay đổi công 

nghệ, thiết bị trong quá trình sản xuất; và 

(3) sản xuất ra những sản phẩm xanh. 

Đồng thời, sản xuất xanh làm giảm thiểu 

những tác động có hại đến môi trường ở cả 

ba giai đoạn. Sản xuất xanh đôi khi còn 

được hiểu tương đồng với “sản xuất bền 

vững”, “sản xuất sạch hơn” khi cùng nói 

về việc thay đổi sản xuất theo hướng tiết 

kiệm tài nguyên thiên nhiên, sử dụng 

nguyên liệu, năng lượng hiệu quả trong 

quá trình sản xuất, và sản xuất ra những 

sản phẩm thân thiện với môi trường, đồng 

thời, xả thải và tái chế các sản phẩm sau 

khi bị loại bỏ.  

- Về bộ chỉ số đánh giá quá trình xanh 

hóa doanh nghiệp 

Quá trình xanh hóa sản xuất chịu tác 

động của nhiều tác nhân bên trong và bên 

ngoài khác nhau. Việc đánh giá mức độ 

xanh hóa sản xuất của một doanh nghiệp 

thường được dựa trên một chỉ số tổng hợp 

gồm nhiều các chỉ tiêu thứ cấp, đại diện 

cho tất cả các khía cạnh liên quan đến việc 

giảm thiểu tài nguyên và năng lượng, 

giảm thiểu phát thải và mức độ ô nhiễm; 

đồng thời tối ưu hóa sản phẩm đầu ra. Các 

nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy 

có rất nhiều các bộ tiêu chí khác nhau để 

đánh giá sản xuất xanh, sản xuất bền 

vững,.... Dựa trên sự kế thừa các nghiên 

cứu trước, đồng thời tính đến mức độ phù 

hợp với thực tiễn nghiên cứu, đề tài đề 

xuất một bộ chỉ số đánh giá xanh hóa sản 

xuất cơ bản gồm 17 chỉ tiêu nhỏ chia làm 



 

3 nhóm yếu tố đại diện cho một quá trình 

sản xuất cơ bản là: (1) Nhóm yếu tố đầu 

vào (đại diện bởi 7 chỉ tiêu: cường độ sử 

dụng nguyên vât liệu chính; cường độ sử 

dụng hóa chất, cường độ sử dụng nước, 

cường độ sử dụng năng lượng, cường độ 

sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc tái chế; 

nước tái chế và năng lượng tái tạo); (2) 

Nhóm yếu tố đầu ra (đại diện bởi 4 chỉ 

tiêu: Cường độ phát sinh chất thải rắn, 

chất thải nguy hại, nước thải và tỉ lệ mức 

chi phí xử lý chất thải so với một đơn vị 

doanh thu); và (3) là Nhóm yếu tố quản lý 

chung của quá trình sản xuất (đại diện bởi 

6 chỉ tiêu gồm: Hệ thống quản lý chất 

lượng quốc tế (ISO); kiểm toán chất thải; 

kiểm toán năng lượng; chiến lược sản 

xuất sạch hơn; Nhãn/bao bì sinh thái/nhãn 

xanh; và Vi phạm quy định về QLMT và 

Kiểm soát ô nhiễm).  

Chỉ số xanh hóa sản xuất (GI) của 

mỗi doanh nghiệp sẽ được tính theo chu 

kỳ 3 năm. Trong vòng 3 năm, mỗi một 

chỉ tiêu cần phải giảm cường độ sử dụng 

tài nguyên, hóa chất hoặc giảm mức phát 

thải ít nhất là 6,3% trên một đơn vị sản 

phẩm thì mới có để đảm bảo giúp cho 

chiến lược sản xuất sạch hơn đạt được 

mục tiêu đề ra là trong giai đoạn từ 2016 

đến 2020 các cơ sở sản xuất công nghiệp 

tiết kiệm được từ 8 - 13% mức tiêu thụ 

năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật 

liệu trên đơn vị sản phẩm. Chính vì vậy 

6,3% được coi là ngưỡng mong muốn đạt 

được của mỗi chỉ tiêu trong vòng 3 năm 

theo xu hướng kì vọng để thực hiện quá 

trình xanh hóa.  

Tính tỉ lệ tăng/giảm của từng chỉ tiêu, 

so sánh với ngưỡng 6,3% để tiến hành cho 

điểm. Đối với nhóm chỉ tiêu đầu vào và 

đầu ra, gán điểm theo khoảng từ  -2 điểm 

đến +2 điểm. Đối với nhóm chỉ số quản 

lý, nếu có thực hiện được 2 điểm và ngược 

lại đạt 0 điểm. Tổng số điểm lớn nhất có 

thể đạt là 34 điểm và thấp nhất là -22 

điểm. Chỉ số xanh hóa (GI) của DN là tỉ 

lệ phần trăm (%) số điểm xanh hóa đạt 

được của doanh nghiệp trên tổng số điểm 

xanh hóa. Con số này sẽ cho thấy doanh 

nghiệp đang trong quá trình xanh hóa hay 

nâu hóa. 

- Đánh giá quá trình xanh hóa của 

các DN trong KCN Hòa Xá, Nam Định 

Trên lý thuyết về xanh hóa sản xuất, 

đề tài lựa chọn 02 doanh nghiệp dệt 

nhuộm là Công ty CP Dệt may Nam Định 

và Công ty CP TCE VinaDenim trong 

KCN Hòa Xá, tỉnh Nam Định để đánh giá 

mức độ xanh hóa của các DN này theo 

vòng đời sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra 

trong chu kỳ sản xuất. Việc lựa chọn 

nhóm doanh nghiệp dệt nhuộm của KCN 

Hòa Xá được hướng tới do tính chất đặc 

thù của ngành CN dệt nhuộm là một trong 

những ngành CN ô nhiễm nhất tại VN; và 

KCN Hòa Xá được thành lập để tiếp nhận 

tất cả các DN có mức độ ô nhiễm lớn của 

tỉnh Nam Định. 

Hai doanh nghiệp dệt nhuộm có các 

đặc điểm khác nhau về quy mô sản xuất, 

trình độ công nghệ, mức độ đầu tư, đặc 

tính sản phẩm,.... được mô tả và tính toán 

để thấy rằng, TCE VinaDenim đang trong 

giai đoạn xanh hóa thấp; trong khi Công 

ty Dệt may Nam Định vẫn đang trong giai 

đoạn nâu hóa. Những nỗ lực xanh hóa của 

TCE VinaDenim trong việc nâng cấp 

trình độ công nghệ thân thiện với môi 

trường, tăng cường tỉ lệ tái chế, tái sử 

dụng chất thải; và đặc biệt là nâng cao 



trình độ quản lý doanh nghiệp đã thúc đẩy 

quá trình xanh hóa. Trong khi đó, Dệt 

may Nam Định đang gặp nhiều khó khăn 

trong quá trình này. 

Các tác động tích cực ảnh hưởng tới 

xanh hóa của DN bao gồm (1) việc đẩy 

mạnh mô hình phát triển theo hướng xanh 

và bền vững hơn của Việt Nam trong 

những năm qua; (2) các chính sách pháp lý 

liên quan đến quản lý môi trường và tài 

nguyên ngày càng được thắt chặt; (3) xu 

hướng/nhu cầu của thị trường ngày càng 

đòi hỏi khắt khe hơn về chất lượng và mức 

độ thân thiện môi trường của sản phẩm; và 

(4) là những nỗ lực nội tại của chính bản 

thân DN nhằm tồn tại và phát triển. 

Tuy vậy, xanh hóa sản xuất không hề 

đơn giản đối với tất cả các DN, đặc biệt là 

những doanh nghiệp vừa và nhỏ do những 

đòi hỏi về  nguồn lực tài chính cho thay đổi 

công nghệ, cũng như cơ hội để tiếp cận và 

làm chủ điều kiện công nghệ hiện đại. 

Chính vì vậy, một số các giải pháp nhằm 

hỗ trợ các DN thúc đẩy quá trình này là 

một mặt tạo điều kiện thông qua các chính 

sách ưu tiên, các quỹ hỗ trợ về công nghệ 

và tại chính,... ;mặt khác cần nâng cao các 

tiêu chuẩn quản lý môi trường và tính 

nghiêm khắc của các chế tài xử phạt. Đối 

với bản thân doanh nghiệp, cần có chiến 

lược cụ thể để từng bước cải thiện trình độ 

công nghệ; thêm vào đó là tìm kiếm và đa 

dạng hóa các cơ hội xanh hóa; tăng cường 

chuyển giao và tìm kiếm các công nghệ và 

các nguồn vật liệu thay thế thân thiện và 

hiệu quả hơn. 
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