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BỐI CẢNH
Sự gia tăng rác thải biển do công tác quản lý và tái chế rác thải chưa hiệu quả đang đe dọa môi
trường biển và ven biển trên toàn thế giới, bao gồm khu vực ASEAN. Với tư cách là một cộng
đồng khu vực, các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) do đó đã nhận thấy nhu cầu cấp thiết
phải thực hiện một hành động chung và đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết thách thức
xuyên biên giới này. Rác thải biển là vấn đề xuyên biên giới, do đó việc thông qua Khung hành
động ASEAN về rác thải đại dương và Kế hoạch Hành động Khu vực ASEAN về Chống rác thải
đại dương (2021-2025) sẽ tạo ra cơ sở quan trọng cho hợp tác khu vực, đồng thời mang lại tầm
nhìn rõ ràng hơn cho các nỗ lực quốc gia và thúc đẩy trao đổi các thông lệ tốt.
Trong bối cảnh đó, dự án hơp tác giữa Đức – ASEAN “Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế để bảo
vệ Môi trường biển và các Rạn san hô ở khu vực Đông Nam Á: Inđônêxia, Campuchia, Philipin
và Việt Nam” (3RProMar) do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp thực hiện với Ban thư
ký ASEAN dưới sự ủy quyền của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) nhằm
hỗ trợ các Quốc gia Thành viên ASEAN nâng cao năng lực giảm thiểu rò rỉ rác thải từ đất liền để
bảo vệ môi trường biển. Dự án kéo dài 04 năm (2020-2024) tập trung cụ thể vào 4 quốc gia trọng
điểm thuộc hệ thống sông Mekong (Campuchia và Việt Nam) và các quốc đảo (Indonesia và
Philipin)
Dự án bao gồm 04 lĩnh vực hoạt động như sau (a) Hỗ trợ tăng cường hợp tác khu vực và quản
trị tri thức giữa các nhóm công tác ASEAN về vấn đề rác thải đại dương và ô nhiễm rác thải nhựa,
cụ thể các Nhóm công tác ASEAN về môi trường biển và đới bờ (AWGCME), các thành phố bền
vững môi trường (AWGESC), và hóa chất và chất thải (AWGCW); (b) Hỗ trợ phát triển các giải
pháp cấp quốc gia để giảm rò rỉ chất thải ở các Quốc gia Thành viên ASEAN trọng điểm cũng
như hỗ trợ lồng ghép các giải pháp này vào các chiến lược ở cấp địa phương; (c) Huy động sự
tham gia của khu vực tư nhân nhằm giảm thiểu rác thải; và (d) Triển khai dự án thí điểm ở một
số địa phương theo chuỗi giá trị ở cấp quốc gia.
Nhằm tăng cường hợp tác khu vực và quản trị tri thức giữa các nhóm công tác ASEAN, trong
giai đoạn 2022-2024, Dự án 3RProMar (GIZ) hợp tác với Ban thư ký ASEAN sẽ tổ chức 03 chuỗi
Hội thảo cấp khu vực nhằm quy tụ các bên liên quan chính hoạt động trong lĩnh vực chất thải
rắn, rác thải biển, và kinh tế tuần hoàn. Đại biểu tham gia sẽ thảo luận về những phương pháp
tiếp cận cũng như thách thức và cơ hội để cải thiện các giải pháp theo chuỗi giá trị rác thải nhằm
giữ lại và duy trì giá trị của rác thải trong hoạt động kinh tế, không thải ra môi trường biển. Để tạo
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ra cách tiếp cận phối hợp, các hội thảo sẽ giải quyết nhiều vấn để về rác khác nhau theo chuỗi
giá trị phù hợp với 04 hợp phần của Khung hành động.

HỘI THẢO CẤP KHU VỰC LẦN THỨ NHẤT
Với chủ đề “Thúc đẩy đẩy Kế hoạch Hành động Khu vực ASEAN về Chống rác thải đại dương”,
Chuỗi hội thảo cấp khu vực lần thứ nhất dự kiến tổ chức vào các ngày 30-31/5/2022 theo hình
thức kết hợp (trực tiếp tại Jakarta đối với các đại biểu Indonesia, tại Phnom Penh đối với các đại
biểu Cam-pu-chia; và trực tuyến thông qua nền tảng Microsoft Teams).
Mục tiêu
Hội thảo hướng tới các mục tiêu: (a) tạo ra diễn đàn thảo luận và đề xuất các khuyến nghị thúc
đẩy giai đoạn lập kế hoạch triển khai Kế hoạch Hành động Khu vực ASEAN về Chống rác thải
đại dương; (b) nghiên cứu các cơ hội đóng góp cho triển khai Kế hoạch Hành động Khu vực
ASEAN về Chống rác thải đại dương của dự án 3RProMar; (c) thảo luận về các thách thức và
chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt về chính sách, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sự tham gia của
khu vực tư nhân và nhận thức của cộng đồng trong việc xử lý rác thải đại dương từ đất liền ở
các cấp độ khu vực, quốc gia, và địa phương; (d) thúc đẩy chuyển giao các chiến lược và thông
lệ trong khu vực đến các lĩnh vực hoạt động của các bên liên quan ở cấp độ quốc gia và địa
phương, tạo điều kiện để các bên liên quan hỗ trợ việc thực thi các giải pháp ở quốc gia của
mình, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn.
Các kết quả mong đợi
Hội thảo Khu vực lần thứ nhất kỳ vọng đạt được những kết quả sau đây: (a) tổng hợp các hành
động được khuyến nghị nhằm hỗ trợ giai đoạn lập kế hoạch triển khai Kế hoạch Hành động Khu
vực ASEAN về Chống rác thải đại dương; (b) tổng hợp các điểm đầu vào cho hoạt động theo dõi
dự án 3RProMar; (c) tổng hợp các thực hành tốt và điều ưu tiên về mặt chính sách, nghiên cứu,
đổi mới sáng tạo, sự tham gia của khu vực tư nhân và nhận thức của cộng đồng trong việc xử lý
rác thải đại dương từ đất liền ở các cấp độ khu vực, quốc gia, và địa phương; và (d) báo cáo hội
thảo cấp khu vực được phổ biến trong các diễn đàn dự án 3RProMar của 4 Quốc gia Thành viên
ASEAN trọng điểm.
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Đối tượng mục tiêu
Hội thảo cấp khu vực lần thứ nhất hướng tới các Cơ quan đầu mối quốc gia của các nhóm công
tác AWGCME, AWGESC, AWGCW, các nhóm công tác ASEAN có liên quan khác, và các đại
diện chính phủ khác trong khu vực ASEAN. Hội thảo cũng sẽ có sự tham gia của các ngành công
nghiệp, lĩnh vực tài chính, các học giả, đại diện xã hội dân sự, cũng như các Đối tác Đối thoại/Đối
tác Phát triển ASEAN.
Chương trình dự kiến
Thời gian
(GMT+7)

Nội dung

Người điều
phối

Ngày thứ 1 – Thứ Hai, 30/5/2022
08.30

Đăng ký

Thúc đẩy viên

08.50

Ổn định tổ chức

Thúc đẩy viên

09.00

Khai mạc (20 phút)

Thúc đẩy viên

a) Chào mừng và phát biểu khai mạc (5 phút/bài)
●
●
●

Ngài Sopon Thongdee, Chủ tịch nhóm công tác AWGCME
Ngài Ekkaphab Phanthavong, Phó tổng thư ký ASEAN phụ
trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội (ASCC), Ban Thư ký
ASEAN
Bà Ina Lepel, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Indonesia,
ASEAN và Timor-Leste

b) Cảm ơn đại biểu tham dự
c) Tổng quan hội thảo
09.20

Chụp ảnh lưu niệm (5 phút)

Thúc đẩy viên

Phiên phát biểu chính (Keynote) (10 phút)
09.25

Hiện trạng rác thải đại dương tại ASEAN và tiến độ thực hiện Kế
hoạch Hành động Khu vực ASEAN về Chống rác thải đại dương,
Chủ tịch nhóm công tác AWGCME (Thái Lan)

09.35

Nghỉ giải lao (10 phút)

09.45

Phiên họp toàn thể 1: Chuyển dịch các chính sách toàn cầu và
khu vực vào các hành động quốc gia và địa phương (tối đa 1
tiếng 15 phút)

Điều phối: Frank
Jattke, GIZ KH

Các bài phát biểu (quốc tế và khu vực) (8 phút/bài)
a) Hiệp ước ràng buộc pháp lý toàn cầu về ô nhiễm nhựa ,
UNEP
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b) Tăng cường các chính sách và thể chế khu vực (Dự án SEAMaP), World Bank
c) Hỗ trợ các Kế hoạch Hành động Quốc gia cho các nước
thành viên ASEAN, IDEA/IGES
Các bài phát biểu (trong nước và địa phương) (5 phút/bài)
a) Kế hoạch hành động của ASEAN về rác thải nhựa đại
dương, Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia
b) Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại
dương, Việt Nam
c) Kế hoạch và chính sách quốc gia về rác thải đại dương,
Malaysia
d) Kế hoạch quốc gia về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương,
Philippines
e) Đại diện quan chức địa phương, Philippines
Hỏi đáp (5–10 phút)
Phiên thảo luận 1: Thúc đẩy Kế hoạch Hành động Khu vực
ASEAN về Chống rác thải đại dương (1 tiếng 30 phút)
11.00

Điều phối: Ban
thư ký ASEAN
và GIZ

a) Nhóm 1: Thiết lập thể chế
b) Nhóm 2: Huy động nguồn lực
c) Nhóm 3: Chiến lược truyền thông và điều phối, và phát triển
đường cơ sở

12.30

Nghỉ trưa (1 tiếng)

-

13.30

Bài phát biểu phiên họp toàn thể về kết quả và hỏi đáp trong
phiên thảo luận (30 phút)

Thúc đẩy viên

Phiên họp tổng thể 2: Sự tham gia của khối tư nhân trong ứng
phó rác thải nhựa dại dương từ đất liền (tối đa 1 tiếng 30 phút)

14.00

Các bài phát biểu (8 phút/bài phát biểu)
a) Hài hòa giữa khu vực công và tư nhân, Chủ tịch/Đại diện
nhóm công tác AWGESC
b) Quan hệ đối tác đa thành phần nhằm giải quyết các nguồn
chất thải rắn từ đất liền, Các hiệp hội bao bì (PRAISE/
IPRO/PARMS/Viet Nam PRO)
c) Bộ công cụ Trách nhiệm Mở rộng của nhà sản xuất (EPR
toolbox), PREVENT Waste Alliance
d) Nền tảng cho khu vực tư nhân, Viện Nghiên cứu Kinh tế
ASEAN và Đông Á (ERIA)
e) Chiến lược ngăn ngừa và chuẩn bị cho tái sử dụng rác thải
ngựa, Dự án CAP SEA của GIZ về ngăn ngừa nhựa dùng
một lần

Điều
phối:
Piyush Dhawan,
GIZ ID

Tương tác (5 phút/bài)
a) Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN
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(ACCSQ)
b) Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
c) The Circulate Capital / The Incubation Network
Hỏi đáp (5 - 10 phút)
15.30

Giải lao (10 phút)

15.40

Tổng kết (5 phút)

Thúc đẩy viên

15.45

Bế mạc ngày thứ nhất, Phòng Môi trường, Ban thư ký ASEAN
(5 phút)

Thúc đẩy viên

Ngày thứ 2 – Thứ Ba, 31/5/2022
08.30

Đăng ký và ổn định tổ chức

Thúc đẩy viên

09.00

Tổng kết Ngày 1 và Giới thiệu Ngày 2 (10 phút)

Thúc đẩy viên

09.10

Phiên họp tổng thể 3: Hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, và
xây dựng nặng lực giảm thiểu rò rỉ rác thải nhựa ra đường thủy
(tối đa 1 tiếng 30 phút)

Điều
phối:
Johannes Paul,
GIZ PH

Các bài phát biểu (8 phút/bài)
a) Mô hình 3Rs để bảo vệ môi trường đại dương, Dự án
3RproMar
b) Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở ASEAN, E-READI/GIZ
c) Xây dựng năng lực và quản trị tri thức, Regional Capacity
Center for Clean Seas (RC3S), Indonesia
d) Khu vực phi chính thức và giám sát chất thải, dự án Closing
the Loop, UN ESCAP
e) Rác thải nhựa và khoa học, Dự án CounterMEASURE & SEA
of Solutions, UNEP
f) Tri thức khoa học hỗ trợ chính sách và hành động, Liên minh
giảm thiểu rác thải nhựa và quản trị mạng lưới giá trị - Alliance
for Plastic Pollution and Value Network Management (ASAP)
(ASAP) / Trung tâm tri thức quốc tế về chống ô nhiễm nhựa International Knowledge Hub Against Plastic Pollution
(IKHAPP)
g) Xây dựng năng lực ở cấp độ địa phương, Dự án hợp tác
ASEAN-Na Uy về xây dựng năng lực địa phương cho giảm
thiểu rác thải nhựa ở khu vưc Đông Nam Á (ASEANO), Trung
tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS)
Tương tác (5 phút/bài)
a) Đại diện các nhóm công tác AWGESC/AWGCW, Campuchia
b) Viện Công nghệ Châu Á (AIT)
Hỏi đáp (5–10 phút)
10.40

Giải lao (10 phút)
5

10.50

Phiên họp tổng thể 4: Nâng cao nhận thức cộng đồng, giáo dục
và tiếp cận cộng đồng về quản lý chất thải và nhựa (tối đa 1 tiếng
10 phút)

Điều phối: / Lena
Kampe GIZ TH

Các bài phát biểu (8 phút/bài phát biểu)
a) Chủ tịch nhóm công tác AWGEE (Brunei Darussalam)
b) Các chiến dịch cho các nhóm đối tượng khác nhau, Zero Waste
SG, Singapore
c) Chương trình nghị sự về thay đổi hành vi, Chương trình đối tác
hành động quốc gia về nhựa (NPAP) Indonesia
d) Những hiểu biết về hành vi để thúc đẩy quá trình phân loại chất
thải, Viện Chính sách phát triển Đức (D.I.E) (DiE)
e) Hoạt động tình nguyện chống rác thải đại dương, Chương trình
Làm sạch bãi biển quốc tế, Philippines
f) Các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng để thúc đẩy kinh
tế tuần hoàn, Dự án Suy nghĩ lại về nhựa Rethinking Plastics
(GIZ)
Tương tác (5 phút/bài)
a) Đại diện nhóm công tác AWGCME/AWGEE
b) COMPED, Campuchia
Hỏi đáp (5–10 phút)
12.00

Nghỉ trưa (1 tiếng)

13.00

Phiên thảo luận 2: Các hoạt động theo dõi của dự án 3RPRoMar
hỗ trợ Kế hoạch Hành động Khu vực ASEAN về Chống rác thải
đại dương (1 tiếng 30 phút)
a) Thiết lập nền tảng khu vực về hỗ trợ triển khai và hỗ trợ tri thức
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR)
b) Sách chiến lược truyền thông thay đổi hành vi
c) Tăng cường mạng lưới tri thức khu vực ASEAN về nhựa biển
Giải lao (10 phút)

Điều phối: GIZ

Thúc đẩy viên

15.10

Bài phát biểu phiên họp toàn thể về kết quả và hỏi đáp trong
phiên thảo luận (30 phút)
Kế hoạch tiếp theo (15 phút)

15.25

Tổng kết (10 phút)

Thúc đẩy viên

15.35

Phát biểu bế mạc (5 phút)

Chủ tịch nhóm
công
tác
AWGCME

14.30
14.40

Thúc đẩy viên

***
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