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Tóm tắt: Kinh tế tuần hoàn (KTTH) đã và đang trở thành một xu thế tất yếu, diễn ra mạnh 

mẽ tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Chuyển dịch từ nền kinh tế 

truyền thống sang KTTH là giải pháp hữu hiệu, giúp duy trì phát triển kinh tế, đồng thời 

giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá mức 

độ sẵn sàng chuyển đổi sang KTTH của các doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng 

nhanh tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Phần lớn các doanh nghiệp đã tiến 

hành chuyển đổi sang mô hình KTTH nhưng ở mức độ thấp; Trong các tiêu chí đánh giá, 

hợp tác, truyền thông có mức điểm mức thấp nhất phản ánh sự chưa sẵn sàng chia sẻ và 

hợp tác trong việc chuyển đổi của các doanh nghiệp. Nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị 

nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình KTTH gồm: Tạo dựng cơ chế khuyến khích cho 

việc chuyển đổi; Xây dựng các mô hình KTTH thành công làm cơ sở nhân rộng và sử 

dụng cách tiếp cận các bên liên quan nhằm học hỏi và chuyển giao công nghệ về KTTH.  

Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn, ngành hàng tiêu dùng nhanh, sẵn sàng chuyển đổi, 

Việt Nam. 

 

Mở đầu. 

Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn 

lên thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu 

vực và trên thế giới với nhiều thành tựu đáng 

ghi nhận. Nền kinh tế không chỉ tăng trưởng về 

quy mô mà chất lượng tăng trưởng cũng được 

cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của 

nhân dân được nâng cao. Tuy nhiên, Việt Nam 

đang phải đối mặt với nhiều thách thức về cạn 
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kiệt tài nguyên, ô nhiễm, suy thoái môi trường 

và biến đổi khí hậu. Thực tiễn đó đòi hỏi phải 

có sự thay đổi cách tiếp cận và chuyển đổi mô 

hình phát triển kinh tế sang mô hình kinh tế mới 

- Kinh tế tuần hoàn (KTTH). Đây là mô hình 

phát triển bền vững hơn, góp phần khắc phục 

được những hạn chế của mô hình kinh tế hiện 

tại, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu đang phải 

gánh chịu những tác động nặng nề do đại dịch 

Covid-19 gây ra (Phạm Hồng Chương và các 

cộng sự, 2021). Tính ưu việt của mô hình 

KTTH được thể hiện rõ tại một số quốc gia trên  

 


