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CUỘC THI “Ý TƯỞNG XANH VÌ THÀNH PHỐ AN LÀNH” 

ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ HÀNH VI, TRÁCH 

NHIỆM VÀ LỢI ÍCH CÁ NHÂN CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI XÃ 

HỘI TRONG VIỆC XÃ THẢI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG. 
I. Thông tin cá nhân: 

1. Tác giả thực hiện đề tài:  

- Huỳnh Tường Phát – Cử nhân kinh kế (tốt nghiệp Cử nhân tại trường Đại 

học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 – Chuyên ngành: Kinh tế lao động và 

quản trị nguồn nhân lực). 

- Trần Bình Phương Nhân – Thạc sĩ. Kỹ sư xây dựng (tốt nghiệp Thạc sĩ tại 

trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 – Chuyên ngành: 

Quản lý xây dựng). 

2. Tên cơ quan đang công tác: 

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận 6. 

3. Thông tin liên hệ: 

- Huỳnh Tường Phát: 

*Số điện thoại: 0962264064 

*Email: huynhphatdvciq6@gmail.com 

- Trần Bình Phương Nhân: 

*Số điện thoại: 0963685344 

*Email: mcm.paultran@gmail.com 

II. Thông tin đề tài dự thi: 

1. Tên đề tài:  

PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ HÀNH VI, TRÁCH NHIỆM VÀ LỢI 

ÍCH CÁ NHÂN CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI XÃ HỘI TRONG VIỆC XÃ THẢI GÂY Ô 

NHIỄM MÔI TRƯỜNG. 

2. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/8/2020 đến ngày 30/9/2020. 

3. Địa điểm thực hiện: Nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Thông tin tham khảo: từ các tài liệu về ngành kinh tế học và các bài báo nước 

ngoài về ngành môi trường. 

5. Mô tả chi tiết: 

- Mục đích:  

Nhằm mở ra một hướng nghiên cứu mới trong công cuộc bảo vệ môi trường, cụ 

thể ở đây là vấn đề xã thải gây ô nhiễm môi trường của con người tại nơi mình đang sống. 

Song song với ý thức bảo vệ môi trường, còn có khía cạnh về lợi ích cá nhân trong việc gây 

tác động đến môi trường. Thông qua mô hình “Đánh giá hành vi, trách nhiệm và lợi ích cá 

nhân của con người đối với xã hội trong việc xã thải gây ô nhiễm môi trường tại các thành 

phố lớn ở Việt Nam nói chung và Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng.” Chúng tôi mong 

muốn mọi người có một cái nhìn tổng quan hơn về về hành vi xã thải gây ô nhiễm môi 

trường có liên quan mật thiết như thế nào tới lợi ích cá nhân của con người và chính mối 

liên kết vô hình này sẽ có tác động trực tiếp và sâu rộng như thế nào đến môi trường sống 

xung quanh của chúng ta. Qua đó, mọi người có thể hình dung một cách chân thật và rõ nét 

mailto:mcm.paultran@gmail.com


2 
 

hơn về bức tranh môi trường mà chúng ta đang sống và đối mặt với nó hằng ngày như thế 

nào. Để từ đây, chúng ta sẽ có những giải pháp dài lâu và hiệu quả hơn trong việc bảo vệ 

môi trường sống của mình. 

- Điểm nổi bật: 

Mô hình mà chúng tôi đưa ra trong việc bảo vệ môi trường không mới nhưng hầu 

như yếu tố này đã bị “lãng quên” trong quá trình thực hiện các chính sách bảo vệ môi 

trường đó là: “lợi ích cá nhân”. Theo chúng tôi đây là nguyên nhân chính dẫn đến hành vi 

xã thải gây ô nhiễm môi trường của con người. 

Phát triển mô hình “Đánh giá hành vi, trách nhiệm và lợi ích cá nhân của con 

người đối với xã hội trong việc xã thải gây ô nhiễm môi trường tại các thành phố lớn ở Việt 

Nam nói chung và Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng” hy vọng thông qua mô hình này sẽ 

góp phần giúp cho mọi người nhận biết được hành vi, trách nhiệm cũng như lợi ích của 

mình trong vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay. 

- Những thay đổi đã tạo ra: 

Thông qua đề tài này chúng tôi mong muốn mọi người dân Việt Nam nói chung và 

ở Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng cùng có chung một khát khao, một ước vọng to lớn về 

một cuộc sống tốt đẹp hơn mà cụ thể ở đây là sống trong một môi trường trong lành hơn, 

hiện đại hơn và văn minh hơn. Trong đó, lợi ích chung của mỗi cá nhân đều được thể hiện 

cụ thể. 

Những nhà lãnh đạo chính quyền thông qua mô hình này cũng sẽ thể hiện rõ hơn 

vai trò và trách nhiệm của mình đôi với xã hội và sẽ có những giải pháp cụ thể hơn trong 

quá trình định hướng con người trong việc phát triển đất nước song song với mục đích to 

lớn là phát triển môi trường sống xanh, sạch, đẹp. 

- Điểm thành công: 

Phát triển mô hình “Đánh giá hành vi, trách nhiệm và lợi ích cá nhân của con 

người đối với xã hội trong việc xã thải gây ô nhiễm môi trường tại các thành phố lớn ở Việt 

Nam nói chung và Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng”. Cụ thể hóa hành vi của con người 

trong hành động xã thải gây ô nhiễm môi trường tại các thành phố lớn ở Việt Nam nói 

chung và Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đồng thời, cho mọi người thấy được lợi ích 

mà xã hội nhận được cũng như lợi ích mà cá nhân sẽ có được khi thực hiện mô hình này. 

III. Nội dung đề tài dự thi: 

1. Giới thiệu: 

1.1 Hiện trạng biến đổi khí hậu trên thế giới (nguồn: Trích từ bài báo Góc kinh tế 

học: Tưởng chừng không liên quan, nhưng biến đổi khí hậu chính là thất bại thị trường 

nghiêm trọng nhất của nền kinh tế của GS.TS Trần Thọ Đạt đăng vào ngày 04/11/2019): 

Các quốc gia phát thải khí nhà kính với khối lượng khác nhau, nhưng tác động của 

sự gia tăng thêm một đơn vị khí nhà kính lên tình trạng biến đổi khí hậu (BĐKH) không phụ 

thuộc vào nơi nó được thải ra. Bởi bất kể các khí nhà kính được phát thải từ đâu, chúng đều 

bị hấp thụ vào bầu khí quyển và lan ra khắp toàn cầu và những thay đổi của hệ thống khí 

hậu địa phương lại phụ thuộc vào hệ thống khí hậu toàn cầu. Do đó, BĐKH ảnh hưởng đến 

tất cả các quốc gia và mọi đối tượng trên toàn cầu; nhưng những người gây thiệt hại không 

chịu trách nhiệm bồi thường cho những người bị thiệt hại. Như vậy, BĐKH do con người 

gây ra từ việc phát thải khí nhà kính trong các hoạt động sản xuất đã làm cho thị trường 

không thể phân bổ nguồn lực hiệu quả theo quan điểm xã hội. Điều này không thể được 
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khắc phục nếu không có các chính sách của chính phủ. Giảm nhẹ và thích ứng với BĐKH là 

hàng hóa công cộng Giảm nhẹ BĐKH cần được thực hiện nhằm hạn chế độ lớn, tốc độ gia 

tăng và những tác động tồi tệ nhất của BĐKH trong dài hạn và nếu không được thực hiện thì 

BĐKH sẽ ở mức vượt quá khả năng thích ứng của các hệ thống tự nhiên và hệ thống kinh 

tế-xã hội trong dài hạn. Thích ứng với BĐKH là rất cần thiết trong cả ngắn hạn và dài hạn 

để làm giảm các thiệt hại, đồng thời tận dụng các cơ hội có lợi từ BĐKH. Giảm nhẹ BĐKH 

là một ví dụ về hàng hóa công cộng, bởi vì tất cả các hoạt động giảm nhẹ BĐKH đều mang 

đặc tính của hàng hóa công cộng là không có tính loại trừ và không có tính cạnh tranh. 

Không thể ngăn chặn bất kỳ cá nhân nào khỏi việc hưởng lợi ích từ giảm nhẹ BĐKH để có 

một khí hậu ổn định và việc hưởng thụ khí hậu ổn định của một cá nhân nào đó không làm 

giảm khả năng thụ thưởng của các cá nhân khác. Thích ứng với BĐKH, khi được thực hiện 

bởi khu vực công, cũng có đặc điểm của hàng hóa công cộng là không có tính loại trừ và 

không có tính cạnh tranh. Ví dụ, khi chính phủ xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với BĐKH 

(ví dụ như nâng cấp hệ thống đường giao thông để thích ứng với ngập lụt hoặc xây dựng hệ 

thống đê biển để thích ứng với nước biển dâng), không thể ngăn chặn bất kỳ cá nhân nào 

khỏi việc hưởng lợi ích từ cơ sở hạ tầng thích ứng với BĐKH và sự hưởng thụ của một cá 

nhân nào đó không làm giảm khả năng thụ thưởng của các cá nhân khác. Kinh tế học giải 

thích lý do tại sao thị trường không thể cung cấp các hàng hóa như giảm nhẹ BĐKH và 

thích ứng với BĐKH ở mức xã hội mong muốn. Tính không loại trừ và không cạnh tranh 

trong tiêu dùng của một hàng hóa công cộng là "giảm phát thải khí nhà kính" đã làm cho 

những người sản xuất nhận thấy rằng nếu họ cung ứng thì không thể thu được đầy đủ chi 

phí của việc cung ứng nên họ sẽ không cung ứng hoặc cung ứng ở mức nhỏ hơn mức xã hội 

mong muốn. Vấn đề "người ăn theo" trong trường hợp này đã không khuyến khích sự tham 

gia của khu vực tư nhân vào các hoạt động ứng phó với BĐKH. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là 

khi thị trường thất bại, chính phủ có thể cung ứng hàng hóa công cộng, sau đó buộc các cá 

nhân trả tiền thông qua các khoản đóng góp bằng thuế hoặc phí. 

1.2 Góc kinh tế học và vấn đề liên quan giữa kinh tế học với biến đổi khí hậu 

(nguồn: Trích từ bài báo Góc kinh tế học: Tưởng chừng không liên quan, nhưng biến đổi khí 

hậu chính là thất bại thị trường nghiêm trọng nhất của nền kinh tế của GS.TS Trần Thọ Đạt 

đăng vào ngày 04/11/2019):     

  Adam Smith đã đưa ra một quan sát nổi tiếng nhất trong kinh tế học: các hộ gia 

đình và các hãng sản xuất kinh doanh tương tác với nhau trên thị trường được dẫn dắt bởi 

một "bàn tay vô hình" để đưa họ đến những kết quả thị trường mong muốn. Tuy nhiên, kinh 

tế học cũng chỉ ra rằng, mặc dù thị trường làm nhiều việc tốt, nhưng thị trường không phải 

lúc nào cũng làm được tất cả mọi việc hiệu quả. 

- Biến đổi khí hậu và thất bại thị trường: 

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là ví dụ điển hình về một dạng thất bại thị trường liên 

quan đến ngoại ứng, đồng thời các hoạt động giảm nhẹ BĐKH và thích ứng với 

BĐKH có đặc điểm của hàng hóa công cộng. Lý thuyết về ngoại ứng và hàng hóa 

công cộng chính là điểm khởi đầu cho các phân tích kinh tế về BĐKH. Tuy nhiên, 

BĐKH có một số điểm khác biệt so với các dạng thất bại thị trường khác, đòi hỏi các 

phân tích kinh tế đối với BĐKH phải xem xét các yếu tố này. 
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- Biến đổi khí hậu là một ngoại ứng 

BĐKH nảy sinh từ phát thải các khí nhà kính do các hoạt động kinh tế của con 

người, như sử dụng năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, sử dụng đất và giao thông 

vận tải. Lượng khí nhà kính làm cho bầu khí quyển ấm dần lên và khí hậu bị biến đổi. 

BĐKH gây thiệt hại cho nhiều đối tượng trong xã hội, ví dụ như gia tăng bệnh tật và tử 

vong, mất việc làm và giảm thu nhập từ nông nghiệp và thủy sản, mất mát và hư hỏng 

tài sản,… do nhiệt độ tăng, nước biển dâng hoặc các hiện tượng khí hậu cực đoan 

(bão, lũ lụt,..). 

Tuy nhiên, người sản xuất phát thải các khí nhà kính không chịu trách nhiệm 

bồi thường cho những người bị thiệt hại. Theo nghĩa này, kinh tế học coi BĐKH do 

con người gây ra là một ví dụ điển hình về ngoại ứng tiêu cực (mặc dù trong một số 

trường hợp, BĐKH có thể mang lại một số tác động tích cực cho một vài quốc gia nằm 

ở các vùng vĩ độ cao thông qua gia tăng năng suất nông nghiệp, giảm tỷ lệ tử vong và 

nhu cầu về sưởi vào mùa đông và tạo ra sự bùng nổ về du lịch nhờ nhiệt độ ấm hơn). 

BĐKH là một ngoại ứng tiêu cực có tính toàn cầu. Các quốc gia phát thải khí 

nhà kính với khối lượng khác nhau, nhưng tác động của sự gia tăng thêm một đơn vị 

khí nhà kính lên tình trạng BĐKH không phụ thuộc vào nơi nó được thải ra. 

1.3 Thực trạng môi trường tại Việt Nam và hướng nghiên cứu mới để cải thiện 

môi trường tại Việt Nam: 

1.3.1 Thực trạng môi trường tại Việt Nam (nguồn https://thongcongtienvu.com/): 

 Hiện nay, ở nước ta tình trạng quy hoạch các khu đô thị vẫn chưa được  gắn 

liền với vấn đề xử lý chất thải, xử lý nước thải,… Trong đó, tại các thành phố lớn như 

Hà Nội hay Tp. HCM, các khu công nghiệp, khu đô thị,… tình trạng ô nhiễm môi 

trường đang ở mức báo động.  

 
Hinh H1. Ô nhiễm môi trường đang là một vấn đề đang rất được quan tâm 

Cụ thể, theo ước tính trên tổng số 183 khu công nghiệp trong cả nước thì có hơn 

60% khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.  

https://thongcongtienvu.com/
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Đối với các đô thị, chất thải rắn được thu gom chỉ rơi vào tỉ lệ khoảng 60% – 

70% và cơ sở hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải, chất thải chưa thể đáp ứng được 

các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Hầu hết rác thải sinh hoạt cũng  như chất thải dầu 

mỡ, hóa chất tẩy rửa, hóa phẩm nhuộm,… chưa được xử lý đều đổ thẳng ra các sông, hồ 

tự nhiên. 

 

 
Hinh H2. Ao, hồ, sông suối trở thành nơi chứa rác sinh hoạt 

Hậu quả xấu đến sức khỏe con người: 

• Có tác động tiêu cực đến phổi: 

Khói bụi gây ô nhiễm không khí, việc hít vào những nguồn không khí ô nhiễm 

sẽ tạo gánh nặng cho phổi, khiến phổi dễ bị hư hỏng. Đồng thời, đối với những người bị 

bệnh hen suyễn, bệnh hô hấp khí phế thũng và viêm phế quản khi hít vào không khí ô nhiễm 

này khiến bệnh tình nặng hơn. 

Theo một số nghiên cứu,  trẻ em chiếm tỷ lệ cao bị mắc bệnh hen suyễn khi 

sống gần những khu vực bị ô nhiễm cao. 

• Ô nhiễm môi trường cũng là nguyên nhân làm tăng nguy cơ ung thư: 

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới đã chỉ ra rằng, ung thư phát sinh có đến 

75- 80% nguyên nhân là có liên quan đến môi trường. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi ô nhiễm môi trường đất, khi thực phẩm rau củ 

được trồng trên vùng đất bị ô nhiễm sẽ chứa trong đó 1 phần độc tố hóa học và khi con 
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người ăn phải những thực phẩm đó, lượng độc tố sẽ tích tụ trong cơ thể và tạo thành những 

khối ung thư.  

Ô nhiễm là nguyên nhân của các bệnh ung thư 

• Ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến tim mạch: 

Ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính dẫn đến làm tăng nguy cơ mắc các rối 

loạn nhịp tim, thậm chí dẫn đến đau tim, đột tử,… Theo một nguyên cứu tại Anh cho biết: 

“Khi các hạt carbon nhỏ xâm nhập vào phổi, chúng gây ra phản ứng viêm và phóng hóa chất 

vào máu, thu hẹp động mạch, gây ra các cục máu đông, từ đó làm tăng nguy cơ đau tim”. 

• Ô nhiễm môi trường gây hậu quả lớn đối với hệ sinh thái: 

Tình trạng ô nhiễm môi trường không những chỉ tác động tiêu cực đến sức khỏe 

con người mà còn gây tác động rất lớn đến hệ sinh thái. 

• Môi trường đất: 

Ô nhiễm môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái, môi trường mà tất 

cả chúng ta cũng như các hệ sinh vật đang sinh sống. Khi tài nguyên đất bị ô 

nhiễm sẽ làm đất đai cằn cỗi, cây cối không thể phát triển được gây ảnh hưởng 

đến rất nhiều các loài sinh vật. Những vấn đề này dẫn đến các hệ lụy khác rất 

nguy hiểm.  

Thứ nhất, nguồn đất bị ô nhiễm trở nên cằn cỗi, không thích hợp cho cây trồng. 

Vì thực vật trồng khi trên đất này cũng sẽ bị nhiễm bệnh, Khi chúng ta ăn vào cũng sẽ bị 

nhiễm bệnh. Điều này sẽ ảnh hưởng đến các cơ thể sống khác trong lưới thức ăn. 

Thứ hai, môi trường đất bị ô nhiễm cũng sẽ ngấm vào nước gây  ô nhiễm nguồn 

nước ngầm và dẫn đến tình trạng thiếu nước dùng cho sinh hoạt hoặc phải dùng các nguồn 

nước bẩn. 

 Thứ ba, môi trường đất bị ô nhiễm sẽ làm thu hẹp môi trường sống của nhiều 

loài sinh, động, thực vật. 

• Môi trường không khí 

Bên cạnh đó, môi trường không khí bị ô nhiễm cũng sẽ để lại rất nhiều hệ lụy như: 

Thứ nhất, gây ra mưa axit làm giảm độ pH của đất do những chất  lưu huỳnh 

dioxit và các oxit của nitơ. 

Thứ hai, Ô nhiễm không khí tạo nên hiện tượng hiện tượng khói bụi che chắn 

làm giảm ánh sáng mặt trời, ảnh hưởng đến sự quang hợp và phát triển của thực vật… Cụ 

thể máy ngày gần đây tại thủ đô Hà Nội đang bị che phủ trong khói bụi dày đặc. 

Thứ ba, ô nhiễm không khí cũng là nguyên nhân làm thủng tầng ô zôn, tăng 

hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên, phá hủy các khu sinh thái sẵn. 

• Môi trường nước 

Có thể nói, ô nhiễm nguồn nước là vấn đề nghiêm trọng nhất tại nước ta hiện 

nay đang hủy diệt các sinh vật sống trong nước. Cụ thể: Ô nhiễm nguồn nước do Formosa 

Vũng Áng (Hà Tĩnh) xả trực tiếp ra biển khiến hiện tượng cá chết hàng loạt từ vùng biển 

Vũng Áng (Hà Tĩnh) kéo dài tới vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế vào 

khoảng đầu tháng 4 năm 2016. 
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Hình H3.Cá chết hàng loạt từ vùng biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) năm 2016 

Nói chung, ô nhiễm nguồn nước gây hậu quả nghiêm trọng đến sự sống và sức 

khỏe con người. Ví dụ  như: Ô nhiễm và cạn kiệt mạch nước ngầm sẽ gây lên tình trạng 

thiếu nước ngọt cho sinh hoạt trong tương lai. 

1.3.2 Hướng nghiên cứu mới để cải thiện môi trường tại Việt Nam: 

Đề tài này tập trung vào việc phát triển mô hình “Đánh giá hành vi, trách 

nhiệm và lợi ích cá nhân của con người đối với xã hội trong việc xã thải gây ô nhiễm môi 

trường tại các thành phố lớn ở Việt Nam nói chung và Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng” 
 

2 Tổng quan về đề tài nghiên cứu: 

Trong đề tài này chúng tôi tập trung đánh giá, làm rõ trách nhiệm của các thành 

phần trong xã hội và cải thiện lợi ích chung của xã hội trong việc bảo vệ môi trường gắn liền 

với lợi ích cá nhân của mỗi người thông qua 05 cấp bậc trong xã hội (Các cơ quan Quản lí nhà 

nước; Các tập đoàn – Tổng công ty lớn; Các công ty tư nhân vừa và nhỏ; Hộ gia đình và các 

thành phần kinh tế khác; Thế hệ trẻ). Từ đó hướng tới 03 lợi ích xã hội (mọi người được 

hưởng lợi ích, mọi người gắn kết với nhau và mọi người chung tay cải thiện môi trường sống). 
 

3 Phương pháp nghiên cứu: 

Đề tài này đề xuất phương pháp kinh tế học vào việc tập trung đánh giá và cải 

thiện lợi ích cá nhân của con người. Thông qua đề tài chúng tôi vận dụng mô hình Maslow 

ngược để chia nhỏ các thành phần trong xã hội thành năm cấp bậc tầng lớp trong xã hội và 

mô hình Maslow 3D thuận thành ba mặt lợi ích mà xã hội nhận được để tạo nên mô hình 

“đồng hồ cát” hoàn mỹ cho sự liên kết giữa các nhân tố chính trong mô hình với nhau. Hơn 

thế nữa trong đề tài này chúng tôi còn sử dụng quy trình vòng tròn PDCA (trong phương 

pháp Kaizen) kết hợp với chiến lược Hoshin Kanri nhằm mục đích phân chia công việc cụ 

thể, cũng như đánh giá, kiểm tra lại toàn bộ mô hình “đồng hồ cát”. Mục đích chính của 

chúng tôi thông qua mô hình này sẽ đưa ra được những giải pháp cụ thể và thiết thực nhất. 

Trước hết để các cơ quan quản lí nhà nước (Theo cấp độ phân chia trong mô hình thì cấp 

bậc này chịu trách nhiệm nhiều nhất trong vấn đề này) thấy rõ về vai trò và trách nhiệm của 
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mình trong mô hình này. Sau đó, các cấp bậc còn lại sẽ biết được hành vi và lợi ích cá nhân 

của từng thành phần trong xã hội có mối quan hệ mật thiết với nhau. Để từ đó điều chỉnh 

sao cho phù hợp với lợi ích cũa xã hội nói chung và lợi ích của bản thân nói riêng. 
 

4 Kinh tế học trong giai đoạn hiện tại: 

Chúng tôi xin bắt đầu đề tài này bằng hai câu nói trong ngành Kinh tế học: “Sự 

tham lam sẽ dẫn đến sự khan hiếm và Con người luôn đối mặt với sự đánh đổi.” 

Như chúng ta đã biết các nhà khoa học kinh tế đã sớm báo động tình trạng khan 

hiếm tài nguyên sẽ diễn ra hết sức gay gắt trong tương lai. Hai cơ sở chính để dự báo cho 

tình trạng này là việc gia tăng dân số và nhu cầu của con người ngày càng cao cũng như 

chất lượng sống của con người ngày càng được nâng cao. 

Để đáp ứng được nhu cầu này, chắc chắn con người phải tăng cường sản xuất ra 

của cải vật chất. Điều đó đồng nghĩa với việc tăng cường khai thác tài nguyên, môi trường, 

vốn có hạn và đang bị khan hiếm, cạn kiệt.  

Do vậy, con người phải đối mặt với sự đánh đổi hết sức nghiêm túc trong việc 

lựa chọn giải pháp kinh tế tối ưu. Khi đặt vấn đề lựa chọn phải luôn nhớ đến giới hạn của 

nguồn lực cũng như sự khan hiếm và cạn kiệt của tài nguyên.  

Qua đó ta có thể nói, cuộc sống của con người trên hành tinh này có những 

bước tiến vượt bậc và hiện đại như ngày nay là nhờ vào những sáng kiến có tính quyết định 

của ngành khoa học này. Trong quá trình nghiên cứu, chính những nhà kinh tế đã sớm chỉ ra 

rằng song song với việc phát triển kinh tế phải chú trọng tới việc bảo vệ môi trường. Tuy 

nhiên, vấn đề này trước đây chỉ có các nhà khoa học môi trường hay các nhà kinh tế học 

quan tâm. Phần lớn thế giới còn lại họ như phớt lờ và xem nhẹ việc ô nhiễm môi trường 

cũng như trách nhiệm của họ đối với môi trường. Chỉ tới vài chục năm trở lại đây, một loạt 

các vấn đề môi trường xảy ra với quy mô lớn nhỏ khác nhau đã bằng cách nào đó đã ảnh 

hưởng trực tiếp và gián tiếp tới cuộc sống , lợi ích của họ mới làm cho con người bắt đầu 

nhìn lại chính mình đối với nơi mình đang sống…đó có thể là sự thức tỉnh của loài người! 

Hiện nay, nhiều vấn đề của môi trường đã không còn nằm trọn trong lĩnh vực 

nghiên cứu của các nhà khoa học nữa mà nó đã trở thành vấn đề chính đáng quan tâm của 

loài người mang tính toàn cầu. Ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng phức tạp 

hơn, phạm vi tác động rất lớn (quy mô khu vực thậm chí toàn cầu), mức độ tác động của ô 

nhiễm môi trường rất nghiêm trọng ảnh hưởng lâu dài và tích lũy qua nhiều thế hệ.  

Vậy đâu là nguyên nhân kinh tế cơ bản làm suy thoái ô nhiễm môi trường?  

Và con người gây suy thoái ô nhiễm môi trường có phải do Ý THỨC bảo vệ 

môi trường kém hay không? 

Như chúng ta đã biết ô nhiễm môi trường là sự thay đổi tính chất của môi trường, 

vượt quá tiêu chuẩn cho phép của môi trường. Gây ảnh hưởng xấu đến đời sống của con người 

và thiên nhiên. Và nguyên nhân gây ra sự cố môi trường và ô nhiễm môi trường có thể xảy ra 

do: bão lụt , hạn hán, động đất, sụt lở, cháy rừng, hay sự cố trong các lò phản ứng hạt 
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nhân…Bên cạnh các nguyên nhân bất khả kháng đó thì tình trạng ô nhiễm môi trường do con 

người trực tiếp gây ra là vô cùng rõ ràng và không thể chối cãi.  

Vì sao con người lại hành xử theo cách thức gây hủy hoại môi trường? 

Bằng cách nào đó thì con người sẽ luôn hành động theo hướng có lợi cho bản thân 

mình nhất. Vì thế nếu đứng từ góc độ hành vi đạo đức của con người thì hành vì gây suy thoái 

ô nhiễm môi trường là do họ thiếu sức mạnh về đạo đức để kìm chế các hành vi của mình. Thế 

nhưng nếu đã dựa vào hành vi đạo đức để đổ lỗi cho hành vi xã rác gây ô nhiễm môi trường là 

do ý thức đạo đức con người vẫn còn nhiều vấn đề khúc mắt và chưa có giải thích thỏa đáng 

về vấn đề đó. Bởi vì ý thức đạo đức không có một thời hạn chuẩn mực của nó trong khi đó xã 

hội và môi trường chúng ta đang sống không thể chờ một thời gian dài để ta xây dựng hay kêu 

gọi con người có một ý thức chuẩn mực. 

Minh chứng cho vấn đề ý thức đạo đức này đã được chúng ta áp dụng trong một 

thời gian rất dài trong câu chuyện bảo vệ môi trường nhưng hiệu quả mang lại cả về mặt lợi 

ích chi phí và lợi ích kinh tế đều thất bại. Rõ ràng trong hầu hết mọi chính sách chúng ta 

dùng dựa vào ý thức đạo đức để kêu gọi mọi người thực hiện một hành vị có lợi cho xã hội 

và cho cá nhân họ nhường như không hiệu quả. 

Trong thực tế xã hội chúng ta luôn vận động liên tục theo những gì mà con người 

đang vận hành, có rất nhiều vấn đề mà xã hội cần phải giải quyết. Cho nên chúng ta không thể 

đổ lỗi cho ý thức kém để ngụy biện cho hành vi xã rác hay gây suy thoái ô nhiễm môi trường 

của con người hiện nay. 

Thực chất không phải sự kém ý thức đạo đức sẽ dẫn đến phá hoại môi trường mà ở 

đây là do cách thức con người tạo nên một hệ thống kinh tế như thế nào để trong đó mọi người 

cần phải tìm ra công việc để sinh sống và từ đó đưa ra một quyết định hành vi tác động lên môi 

trường sống trong phạm vi cho phép. Vì hành vi xã rác hay gây suy thoái môi trường đó là 

phương cách rẻ nhất để con người giải quyết một vấn đề rất thực tế là làm thế nào để thải bỏ 

các phế phẩm sinh ra sau khi sản xuất và tiêu dùng hàng hóa. Và tất cả những điều đó phụ 

thuộc vào việc khuyến khích kinh tế để hướng hành vi của con người giúp họ đưa ra quyết 

định có lợi nhất về tài sản vật chất hay sẽ giúp họ thấy được lợi ích về mặt tinh thần như 

lòng tự trọng của mình đối với xã hội, mọi người xung quanh và hành động đó sẽ được 

mọi người nôi theo. 
 

5 Các vấn đề mà đề tài hướng tới: 

5.1 Tiêu chuẩn đánh giá chính sách môi trường: 

Có nhiều loại chính sách môi trường khác nhau, không thể có một chính sách duy 

nhất phù hơp với tất cả các vấn đề môi trường khác nhau mà thế giới nói chung và Việt Nam 

nói riêng đang phải đối mặt. Mọi chính sách đều tiên liệu cách phản ứng của các nhà quản lí 

và các cá nhân chủ thể gây ô nhiễm môi trường. 

Mỗi loại chính sách có những đặc điểm riêng làm nó thành công trong bối cảnh này 

nhưng thất bại trong những bối cảnh khác. Mà đặc biệt ở đây, trong chính sách này muốn nhấn 

mạnh vào vấn đề “lợi ích của con người” trong hành vi tác động đến môi trường thay vì trước 

đây hành vi này được mọi người đổ lỗi cho ý Thức kém. 
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Để đánh giá tính hiệu quả và thích hợp của chính sách này trong việc giải quyết vấn 

đề về hành vi xã thải gây ô nhiễm môi trường trong một phạm vi nhất định. Điều quan trọng là 

trong chính sách này thể hiện tập hợp các thành phần và chỉ tiêu để đánh giá tình hiệu quả của 

chính sách mang lại. Các thành phần cũng như chỉ tiêu sử dụng để đánh giá chính sách môi 

trường cụ thể trong bối cảnh này như sau: 

+ Khả năng đạt được hiệu quả và lợi ích xã hội trong việc giảm thiểu xã thải gây ô 

nhiễm môi trường của mỗi người công dân. 

+ Tính công bằng của chính sách này mang lại cho mọi người  

+ Khuyến khích tìm hiểu các giải pháp mới cũng như thúc đẩy ý thức đạo đức của 

mọi người trong việc bảo vệ môi trường. 

+ Tính hiệu lực của chính sách 

+ Mức độ phù hợp  của chính sách với những quan điểm về chính sách đạo đức 

trước đây. 

5.2 Thuyết phục đạo đức: 

Phần thuyết phục đạo đức trong việc khuyến khích ý thức con người về giá trị tinh 

thần hoặc bổn phận công dân của người đó không làm những việc gây suy thoái ô nhiễm môi 

trường.  

Nói về chính sách này cũng có một số thành công nhất định trong việc hạn chế hành 

vi xã thải của con người. Bên cạnh những hình phạt, chính sách này phần lớn dựa vào việc kêu 

gọi ý thức của con người về đạo đức của một người công dân trong việc bảo vệ môi trường. 

Trong những ngày đầu thực hiện chính sách này, cộng đồng thường dựa vào các nỗ 

lực tự nguyện nhằm kêu gọi thói quen tốt và ý thức đạo đức của con người. Trong một số 

trường hợp, những nỗ lực chính sách này thành công, nhưng trong cơ chế hoạt động xã hội 

hiện nay thì chính sách dựa vào ý thức đạo đức sẽ thất bại hoàn toàn. Sau này, chúng ta 

chuyển qua hướng tái chế và phân loại rác tại nguồn, tuy nhiên các chương trình đó cũng phụ 

thuộc nhiều vào việc thuyết phục ý thức đạo đức của con người. Kêu gọi hành vi tốt và tính tự 

giác của công dân có thể là một chính sách công có hiệu quả trong nhiều trường hợp.  

Ưu điểm của thuyết phục ý thức đạo đức là dựa vào sự ảnh hưởng lan tỏa. Trong khi 

mức chế tài về hành vi đó còn quá lỏng lẽo không ảnh hưởng nhiều tới lợi ích cá nhân của 

chính người đó. Một thói quen tốt hay trách nhiệm tốt của công dân đối với xã hội về việc 

không xã thải gây ô nhiễm môi trường có thể nhân rộng cho các trường hợp khác khi mà công 

dân đó có thể trốn chạy sau khi gây ra những hành vi xã thải gây ô nhiễm môi trường.  

Tuy nhiên, việc chúng ta dựa quá nhiều vào ý thức đạo đức trong việc bảo vệ môi 

trường lại phát sinh nhiều vấn đề cần phải xem xét lại. Từ gốc độ ý thức đạo đức thì chúng ta 

có thể thấy không phải tất cả mọi người đều có trách nhiệm như nhau. Một số người sẽ có 

phản ứng với những tranh luận về ý thức đạo đức, một số người khác thì không phản ứng gì. 

Vì vậy, chính sách này sẽ đè nặng lên những người có độ nhạy cảm về ý thức đạo đức hơn, 

những người có ít độ nhạy cảm về ý thức đạo đức hơn sẽ ăn theo những người khác hưởng lợi 

từ sự cẩn thận về ý thức đạo đức của người khác và sẽ chối bỏ sự chia sẻ trách nhiệm công 

bằng. Chính điều này sẽ gây ra một hậu quả tệ hại và có tác động lâu dài. Nếu những người 

nhạy cảm về ý thức đạo đức phải đương đầu với những người ăn theo này sẽ dẫn đến việc làm 

xói mòn mức độ chung về trách nhiệm và ý thức đạo đức của một người công dân trong thời 
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gian dài. Vì vậy, chính sách đánh vào ý thức đạo đức của một người dù có hiệu lực trong ngắn 

hạn nhưng có thể ảnh hưởng ngược lại trong dài hạn. 

Ý thức đạo đức tốt của một con người chính bản thân nó là một phần thưởng, nếu 

những người khác biết được điều đó thì sẽ tốt hơn. Khuyến khích tinh thần, kêu gọi ý thức tự 

nguyện sẽ hiệu quả hơn trong việc giảm xã thải gây ô nhiễm môi trường khi đã sẵn có các 

thông tin quy định cũng như các biện pháp chế tài về mức độ gây ô nhiễm và hành vi xã thải 

của nó. 

5.3 Yếu tố công bằng: 

Công bằng hoặc bình đẳng là một trong những tiêu chí quan trọng khác để đánh giá 

tính hiệu quả của chính sách này. 

Công bằng là một vấn đề về đạo đức và nó chính là sự quan tâm của những người 

khá giả, may mắn hơn đối với những người nghèo, hay kém may mắn mà trong chính sách này 

là những người với vai trò quan lí đất nước đối với người dân của đất nước đó. Điều này cũng 

là mối quan tâm để chính sách này đạt hiệu lực. Bởi vì chính sách sẽ không được ủng hộ nếu 

như nó không thể hiện được tính công bằng bình đẳng.  

Có một vấn đề mà chúng ta cần làm rõ ở đây là hành vi xã thải gây ô nhiễm môi 

trường của con người là do ý thức con người kém hay là do lợi ích cá nhân mà người đó chọn 

lựa. 

Qủa thật vấn đề này hiện nay vẫn còn rất nhiều tranh luận xung quanh. 

+ Có tranh luận cho rằng hành vi xã thải gây ô nhiễm môi trường của một cá nhân 

hay tổ chức nào đó là do ý thức của cá nhân hay tổ chức đó quá kém và các chính sách của xã 

hội không đủ thực thi hay đủ mạnh để xử phạt những hành vi đó. 

+ Tranh luận khác lại cho rằng hành vi đó là bắt nguồn từ lợi ích cá nhân của bản 

thân họ. Họ cảm thấy việc xã thải gây ô nhiễm môi trường không cần tới hành động của cá 

nhân họ mà sẽ có những người khác lo việc này và hành vi xã thải của họ cũng sẽ không gây 

hại đến môi trường là bao nhiêu. 

+ Dù chúng ta cho hành vi xã thải gây ô nhiễm môi trường đó như thế nào về tác động 

phân phối và điều đó phụ thuộc rất nhiều vào sự đánh giá của cá nhân. Cho nên chúng ta cần 

phải xác định rõ ràng nguyên nhân chính gây nên hành vi này để từ đó sẽ có một chính sách 

phù hợp nhất để bảo vệ môi trường. Mà theo đó, trong chính sách này bản thân tôi đang đi theo 

hướng Lợi ích cá nhân là nguyên nhân chính cho hành vi xã thải gây ô nhiễm môi trường. Tuy 

nhiên, bản thân chính sách này cũng không đã kích chính sách bảo vệ môi trường bằng ý thức 

đạo đức. 

6 Tính hiệu quả, lợi ích xã hội của chính sách và ưu nhược điểm của chúng: 

6.1 Tính hiệu quả, lợi ích xã hội của chính sách: 

Hiệu quả ở chính sách này là cho mọi người thấy được sự công bằng giữa việc bảo 

vệ môi trường và lợi ích mà xã hội nhận được cũng như cá nhân mỗi người nhận được khi 

thực hiện chính sách này. 

Một chính sách môi trường đạt hiệu quả khi mà ở đó chi phí giảm ô nhiễm môi 

trường bằng với mức thiệt hại và ngươi gây ô nhiễm gây ra. Để xác định được điều này 

chúng ta phải biết được chi phí thực hiện chính sách và mức thiệt hại gây ra.  



12 
 

Ngoài ra chúng ta sẽ áp dụng chính sách môi trường bằng cách kết hợp giữa chính 

sách tập trung hóa và phi tập trung hóa. 

6.1.1 Chính sách tập trung hóa: 

Ở đây là đòi hỏi các cơ quan quản lí nhà nước phải là người có trách nhiệm trước 

tiên trong việc thực hiện chính sách này. Các cơ quan quản lí nhà nước phải là đối tượng tiên 

phong trong việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường. Đồng thời phải biết được nội dung 

cốt lõi của chính sách này hướng đến. 

6.1.2 Chính sách phi tập trung hóa: 

Chính sách phi tập trung hóa là kết quả từ sự tác động qua lại từ chính sách tập 

trung hóa, cũng như từ trên xuống dưới giữa nhiều người cùng nhau ra quyết định về hành 

vi của mình. Bên cạnh đó mỗi cá nhân cũng phải thực hiện những đánh giá riêng của mình 

về thực trạng tình hình của chính sách này mang lại. Trong chính sách phi tập trung hóa sự 

tác động qua lại giữa các cấp bậc cũng như mỗi cá nhân trong một xã hội sẽ thể hiện được 

tính hiệu quả chính sách này. Cũng như lợi ích chung mà chính sách này mang lại cho xã 

hội mà trong đó mỗi cá nhân cũng sẽ được hưởng. 

Thông thường chúng ta không thể đo lường một cách chính xác thiệt hại do suy 

thoái môi trường gây ra. Do đó, mức hiệu quả chi phí trở thành tiêu chí đánh giá chính sách 

chủ yếu mà ở đây chính là lợi ích xã hội mà chính sách này mang lại. 

Một chính sách sẽ được cho là hiệu quả về chi phí nếu nó tạo nên một sự cải thiện 

về môi trường nào đó bằng cách dựa vào lợi ích mà xã hội cũng như cá nhân nhận được từ 

chính sách ấy thay vì dựa vào ý thức đạo đức xã hội tạo ra.  

Một ví dụ điển hình là thời gian vừa qua chúng ta đã thực hiện một chương trình 

lớn về hành vi xã thải của con người đó là chương trình “Phân loại rác tại nguồn”. Bất kể 

chương trình này đạt được lợi ích là gì nhưng điều đầu tiên chúng ta quan tâm nhất vẫn là tìm 

kiếm một chính sách để thực hiện chương trình đó với chi phí nhỏ nhất có thể. Nhưng một 

chính sách được cho là đạt hiệu quả xã hội, nó không chỉ đạt hiệu quả về chi phí mà còn phải 

đảm bảo cân bằng giữa chi phí và lợi ích mang đến cho xã hội nói chung và cá nhân con 

người trong xã hội đó nói riêng. Tuy nhiên, chính sách này trong ngắn hạn cũng đạt được 

một chút hiệu quả về việc tác động vào hành vi phân loại của người dân. Nhưng về dài hạn 

đã bộc lộ nhiều khuyết điểm làm cho chính sách này trở nên mất đi tính hiệu quả mà nó 

muốn hướng tới.  

Chúng ta sẽ không đi sâu vào cách thức hoạt động của chương trình Phân Loại rác 

Tại Nguồn này nhưng thông qua chương trình này đã lộ rõ một số khuyết điểm của mô hình 

này mang lại:  

+ Thứ 1: Mô hình dựa quá nhiều vào ý thức đạo đức của người dân. 

+ Thứ 2: Mô hình này chọn đối tượng thực hiện chương trình quá rộng lớn. Từ đó đã 

làm cho chính sách này trở nên nặng nề và mất dần tính hiệu quả của mô hình này mang lại. 

6.2 Ưu điểm của mô hình “Đánh giá hành vi, trách nhiệm và cải thiện lợi ích cá 

nhân của con người đối với xã hội trong việc bảo vệ môi trường”: 

Đối tượng thực thi chính sách này đầu tiên là các cơ quan quản lí nhà nước, từ đó 

cho phép các nhà quản lí nhà nước tối thiểu hóa chi phí để đạt được mục tiêu nhất định đó là 
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mang lại lợi ích chung cho xã hội về hành vi xã thải gây ô nhiễm môi trường của con người 

là xuất phát từ lợi ích. 

Chính sách này về dài hạn sẽ cho phép xã hội đạt được mục tiêu trong việc xác 

định nguyên nhân cũng như sẽ điều chỉnh được hành vi xã rác của con người là do xuất phát 

từ lợi ích cá nhân chứ không phải do ý thức kém của cá nhân nào đó.  

Đồng thời, mô hình này cũng sẽ thể hiện được xu hướng vận động và phát triển 

của con người theo hướng tích cực nếu được định hướng đúng nhu cầu lợi ích của bản thân 

trong một tập thể. 

6.3 Khuyết điểm của chính sách 

Dẫu việc bảo vệ môi trường là vô cùng quan trọng nhưng tiêu chí hiệu quả và hiệu 

quả chi phí trong việc thi hành chính sách vẫn rất hệ trọng. Bởi vì, điều đó là một trong 

những thứ mà mọi người mong muốn đạt được. Như vậy, chi phí để thực hiện toàn bộ chính 

sách này vô cùng tốn kém và điều này vô cùng quan trọng với những nước đang phát triển 

trong đó có Việt Nam chúng ta. Đặc biệt là trong giai đoạn nền kinh tế hiện nay. 

Tuy nhiên chúng ta phải thừa nhận rằng chính sách này không có sự thống nhất về 

mặt trọng số. Mà chúng ta gán cho nó 2 luồng ý kiến đó là: hành vi xã thải gây ô nhiễm 

môi trường của con người là do Ý thức hay do Lợi ích. 
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7 Phát triển mô hình: 

Thế hệ 

trẻ

Thành phần còn lại

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp 

nhà nước

Biết được tầm quan 

trọng của bảo vệ 

môi trường

Có trách nhiệm đối 

với xã hội

Các cơ quan 

nhà nước

TRÁCH NHIỆM 

XÃ HỘI

P (PLAN)

A (ACT)

Ý THỨC CÁ NHÂN

Mọi người đều 

được hưởng lợi ích

 Lợi ích của xã hội

Mọi người gắn kết 

với nhau
Chung tay cải thiện 

môi trường sống

LỢI ÍCH XÃ 

HỘI

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Giai đoạn 3

Giai đoạn 4

Giai đoạn 5

(Vừa và nhỏ)

(Tập đoàn)

CHÍNH SÁCH VÀ 

CÔNG CỤ QUẢN LÝ

D (DO)

C (CHECK)

- Chấm điểm xã hội.

- Cải tiến công nghệ.

- Phương pháp xử lý.

- Quy định pháp luật..

- Các quy định chế tài.

- Các chương trình giáo 

dục.

MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ HÀNH VI, TRÁCH NHIỆM VÀ LỢI ÍCH CÁ NHÂN CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI XÃ HỘI TRONG VIỆC XÃ THẢI 

GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

LỢI ÍCH XÃ HỘI

 

Chiến lược Hoshin Kanri:

 -Tầm nhìn

-Mục tiêu

    -Hành động

  -Kế hoạch

     -Chiến lược

     -Nguồn lực

Chiến lược Hoshin Kanri:

 -Tầm nhìn

-Mục tiêu

    -Hành động

  -Kế hoạch

     -Chiến lược

     -Nguồn lực

Chiến lược Hoshin Kanri:

 -Tầm nhìn

-Mục tiêu

    -Hành động

  -Kế hoạch

     -Chiến lược

     -Nguồn lực

Chiến lược Hoshin Kanri:

 -Tầm nhìn

-Mục tiêu

    -Hành động

  -Kế hoạch

     -Chiến lược

     -Nguồn lực

 

Tổng thể mô hình trong giai đoạn này dựa vào chu kỳ hoạt động quy trình PDCA bao 

gồm bốn yếu tố: Plan (Lập kế hoạch), Do (Thực hiện), Check (Kiểm tra), và Act (Thi hành).  

Trình tự thực hiện quy trình PDCA trong mô hình này như sau: 

Lập kế hoạch kiểm soát mục tiêu chính mà mô hình hướng tới → Đo lường giám 

sát kết quả thực tế trong từng giai đoạn ( mô hình gồm 5 giai đoạn ) → So sánh kết quả đạt 

được ở từng giai đoạn với tiêu chuẩn quy định trước đây → Tìm ra sự sai lệch giữa các dữ 

liệu đầu vào và đầu ra trong suốt quá trình thực hiện quy trình → Xác định lại kết quả mục 

tiêu mà mình mong muốn từ đó khắc phục, điều chỉnh và cải tiến quy trình → Tổ chức lập 

lại kế hoạch phòng ngừa và cải tiến quy trình → Đánh giá lại kết quả đạt được sau khi cải 

tiến quy trình bằng cách dựa vào những dữ liệu đầu vào và đầu ra trong quá trình thực hiện. 

+ Giai đoạn 1: thời gian thực hiện trong 1 năm bao gồm các cơ quan quản lí nhà 

nước (bằng hình thức chấm điểm trách nhiệm cho từng bộ phận) 

+ Giai đoạn 2: thời gian thực hiện trong 1 năm bao gồm các Tập đoàn và Tổng 

Công ty cũng bằng hình thức chấm điểm trách nhiệm cho từng tổ chức do người đứng đầu 

công ty đó chịu trách nhiệm trước Cơ quan quản lí nhà nước. 



15 
 

+ Giai đoản 3: gồm các Công ty tư nhân vừa và nhỏ thời gian thực hiện trong 1 

năm cũng bằng hình thức chấm điểm trách nhiệm cho từng tổ chức Công ty do người đứng 

đầu chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lí nhà nước. 

+ Giai đoạn 4: các hộ gia đình thời gian thực hiện trong 1 năm cũng bằng hình 

thức chấm điểm trách nhiệm cho từng hộ gia đình. Người đứng đầu địa phương sẽ chịu 

trách nhiệm với cơ quan quản lí cấp trên. 

+ Giai đoạn 5: Bao gồm các thế hệ trẻ ở cấp bậc này chúng tôi sẽ không dùng công 

cụ chấm điểm trách nhiệm mà sẽ khuyến khích các hình thức tuyên truyền và giáo dục nhận 

thức cho độ tuổi này. 

8 Vận dụng mô hình vào thực tiễn: 

Đối với các mô hình nghiên cứu, việc vận dụng thực tiễn cần phải tiến hành thực 

tế bên ngoài xã hội và cần có thời gian cụ thể, ghi chép thật kỹ càng, cuối cùng là đưa ra kết 

quả nhận định. 

Tuy nhiên, đề tài này còn hạn hẹp về thời gian nghiên cứu và sự chuẩn bị còn chưa 

chu đáo, do đó chúng tôi quyết định đưa ra những giải pháp và nhận định cụ thể để chạy mô 

hình. Góp phần cho người đọc và người sử dụng hình dung cụ thể hơn và vận dụng tốt hơn 

trong tương lai. 

Do đặc thù hình thái kinh tế của nước Việt Nam hiện nay vẫn còn trong giai đoạn 

tập trung hóa. Cho nên khi thực hiện đề tài đánh giá hành vi, trách nhiệm và lợi ích cá nhân 

của con người đối với xã hội trong việc xã thải gây ô nhiễm môi trường tại các thành phố 

lớn ở Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong giai đoạn này đòi hỏi 

nhiều về yếu tố phi tập trung. Vì thế để có thể đạt được yếu tố hiệu quả về mặt xã hội trong 

chính sách này chúng tôi quyết  định kết hợp hai yếu tố Tập trung hóa với phi tập trung hóa 

lại với nhau hy vọng sẽ hài hòa lợi ích chung của xã hội với lợi ích của cá nhân. 

Áp dụng triệt để quy trình P-D-C-A trong phương pháp Kaizen để đánh giá trách 

nhiệm cho từng thành phần trong xã hội như mô hình đã đề cập:  

+Phân vùng P (Plan – Lên kế hoạch): 

• Xác định các thanh phần trong xã hội để thực hiện mô hình. 

• Xác định các chỉ tiêu, chỉ số cần đạt được khi giải quyết vấn đề ở từng giai đoạn. 

• Xác định các bên liên quan và kênh thông tin để xử lý vấn đề. 

• Phân tích nguyên nhân vấn đề. 

• Phương án thu thập dữ liệu cần thiết. 

• Phát triển phương án giải quyết vấn đề. 

Trong phần này chúng tôi sử dụng công cụ đánh giá hiệu quả Pareto để đánh giá 

kết quả thực hiện vấn đề. 

+Phân vùng D (Do – Thực biện):  

Bằng phương pháp chấm điểm trách nhiệm cho từng giai đoạn.  

• Thu thập dữ liệu đầu vào ở từng giai đoạn 
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• Thử nghiệm các giải pháp. 

• Thực thi giải pháp khả thi, phù hợp nhất 

• Áp dụng công nghệ để chấm điểm trách nhiệm cá nhân 

• Xử lí các biến dữ liệu đầu vào đâu ra cho từng giai đoạn 

+Phân vùng C (Check – kiểm tra):  

Trong phân vùng này chúng ta nên phân tích dữ liệu dựa vào công cụ SPSS chạy 

ra kết quả đạt được dựa vào biểu đồ hay sơ đồ. 

-Thu thập tất cả các dữ liệu trong từng giai đoạn  

-Tổng hợp các dữ liệu của kết quả thực hiện ở từng giai đoạn;  

-Đánh giá các kết quả đạt được ở từng giai đoạn và đề xuất giải pháp thực hiện tiếp theo. 

-Nếu đạt được mục tiêu đề ra ở giai đoạn nào thì sẽ Triển khai giai đoạn kế tiếp. 

-Nếu ở giai đoạn nào không đạt kết quả thì phải quay lại giai đoạn P (kế hoạch) 

+Phân vùng A (Action – cải tiến): 

- Dựa vào các kết quả đạt được ở từng giai đoạn xác định những thay đổi mang 

tính hệ thống và các yếu tố cần thiết vận dụng giải pháp. 

-Lập kế hoạch giám sát cải tiến. 

Phần này cũng chính là yếu tố tập trung hóa mà chúng tôi đã đề cập bên trên. 

Sau khi thực hiện xong các giai đoạn đánh giá trách nhiệm cho từng thành phần 

trong xã hội. Chúng ta sẽ thu được kết quả chính là phần lợi ích của xã hội nói chung cũng 

như lợi ích của mỗi các nhân nói riêng được thể hiện qua phần mô hình tháp maslow 3D 

thuận. Và phần lợi ích đó cũng chính là yếu tố phi tập trung hóa mà chúng tôi nói đến trong 

mô hình này. 

Trong lợi ích xã hội: là cuộc sống an lành hơn, mối quan hệ xã hội được cải thiện, 

con người sống khỏe hơn, bệnh tật đẩy lùi, giảm nhẹ về ngành môi trường là chi phí xử lý 

rác giảm, người công nhân vệ sinh đỡ nặng nhọc trong công việc (tất cả những để xuất này 

là do lợi ích xã hội mang lại) 

Trách nhiệm xã hội: sẽ gắn liền với phân vùng DO (THỰC HIỆN). Tuy nhiên, 

trong giai đoạn này chỉ thể hiện được trách nhiệm cũng như lợi ích mà mỗi cấp bậc trong xã 

hội sẽ nhận được khi thực hiện trách nhiệm của mình chứ không thể hiện rõ được trách 

nhiệm cũng như lợi ích của mỗi cá nhân trong xã hội.  

 Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không thể xác định được trách nhiệm của 

mỗi cá nhân cho hành vi của mình trong vấn để xã thải gây ô nhiễm môi trường. Để cho mô 

hình trở nên hoàn thiện và thực tế hơn khi đưa vào thực tiễn chúng tôi đã cải tiến mô hình 

này cho giai đoạn tiếp theo sẽ được nói đến trong phần đề xuất cho tương lai. 

Song song với đó, Nhà nước phải có chính sách mở cho 4 thành phần còn lại: 

gồm các biện pháp chế tài phải thật sự mạnh mẽ và phải thống nhất từ trên xuống, các 

chương trình giáo dục về môi trường phải được đưa vào từ các lớp mẫu giáo, cải tiến công 

nghệ, đặc biệt là công cụ chấm điểm trách nhiệm phải được chú trọng vì công cụ này ngoài 

việc đánh giá trách nhiệm về hành vi thực hiện việc bảo vệ môi trường của cá nhân đó thì 

đây cũng chính là công cụ để nhà nước có thể quản lí và đánh giá người dân nước mình ở 

nhiều mặt khác trong xã hội nữa. 
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9 Đề xuất cho tương lai: 

Trong giai đoạn hiện tại, đề tài này kết hợp chạy vòng tròn PDCA (trong phương 

pháp Kaizen) kết hợp với chiến lược Hoshin Kanri nhằm mục đích phân chia công việc cụ 

thể, cũng như đánh giá, kiểm tra lại toàn bộ mô hình “đồng hồ cát”. Tuy nhiên, việc chạy dữ 

liệu trong mô hình còn gặp một số vấn đề hạn chế trong việc tối ưu dữ liệu đầu ra và những 

khó khăn trong việc thu thập dữ liệu đầu vào. Cho nên, để hiệu quả và công bằng hơn chúng 

tôi đề xuất thêm Học thuyết OUROBOROS vào mô hình đánh giá hành vi, trách nhiệm và 

lợi ích xã hội của con người trong việc xã thải gây ô nhiễm môi trường nhằm tối ưu hóa dữ 

liệu đầu ra cũng như đánh giá lại việc thu thập dữ liệu đầu vào và thu gọn việc kiểm soát dữ 

liệu đề phục vụ cho việc tìm kiếm giá trị cốt lõi của mô hình này, nhằm tạo nên vòng tuần 

hoàn tôi ưu mà học thuyết OUROBORO hướng tới. Chúng tôi nhận định rằng : học giả lẫn 

người vận dụng mô hình trong tương lai sẽ có một cái nhìn tổng quan về vấn đề xã thải gây 

ô nhiễm môi trường ở Việt Nam. Qua đó, mỗi người sẽ có những quyết định thật chuẩn xác 

trong việc bảo vệ môi trường.   

Việc thực hiện công đoạn ghi nhận, tổng hợp các hành động cụ thể của 05 giai 

đoạn trong xã hội là còn thủ công. Bên cạnh đó, việc tổng hợp và so sánh giữa 05 giai đoạn 

trong xã hội và các chính sách, công cụ quản lý lợi ích cá nhân của con người làm bằng thủ 

công gây tốn kém thời gian, sức khỏe của con người. Do đó, đề xuất trong tương lại sử dụng 

thuật toán để tối ưu, tự động hóa hai hoạt động trên của người sử dụng mô hình (cụ thể là áp 

dụng thuật toán bầy kiến để có thể tổng hợp hành động của 05 giai đoạn trong xã hội và 

liên kết chúng với lợi ích xã hội. Góp phần làm cho mô hình “đồng hồ cát” mà đề tài này đề 

xuất được vận hành trôi chảy.  

Bên cạnh đó, nếu quan sát mô hình “đánh giá hành vi, trách nhiệm và lợi ích cá 

nhân của con người đối với xã hội”, chúng ta cảm nhận rằng “trách nhiệm xã hội” với 

“chính sách và công cụ quản lý” có những vùng giao nhau, tạo nên sự khó phán đoán của 

người sử dụng. Chính vì lẽ đó, chúng tôi đề xuất thêm học thuyết mờ Fuzy vào vùng không 

gian này, nhằm nổi bật lên được các vấn đề đan xen, chồng lấn lên nhau giữa “trách nhiệm 

xã hội” với “chính sách và công cụ quản lý”. Qua đó, người đọc cảm nhận toàn cảnh bức 

tranh mà mô hình hướng tới và có những quyết định chuẩn xác về sau. 

IV. Kết luận của tác giả về đề tài : 

Với triết lí vì một cuộc sống Xanh – Sạch – Đẹp – văn minh – hiện đại được thể 

hiện qua tầm nhìn chiến lược : “Trách nhiệm bảo vệ môi trường của Đảng và toàn dân nước 

Việt Nam là không ngừng cải thiện mọi mặt cuôc sống trong cộng đồng nơi chúng ta đang 

hoạt động gồm : môi trường, xã hội, kinh tế để góp phần tạo nên một cuộc sống ngày mai 

tốt đẹp hơn hôm nay’’ đã mang lại cho nước Việt Nam sự thành công đáng kể và ngày càng 

có vị thế vững chắc hơn trên chính trường Quốc tế.  

Tuy nhiên, đề tài này vẫn còn rất nhiều hạn chế về nhiều mặt của tính thực tiễn 

cũng như mang tính chủ quan về cách nhìn nhận của tác giả về hành vi của con người trong 

việc bảo vệ môi trường. Việc nghiên cứu hành vi của một người là một việc làm cần thiết 

của quốc gia đó trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Điều đó sẽ giúp cho các nhà quản lí 
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nhà nước hiểu rõ hơn về người dân của nước mình cũng như hiểu rõ hơn về tấm lí của họ 

khi thực hiện một chính sách mang tính ‘‘có điều kiện’’. Kết quả của chính sách này chính 

là một căn cứ để giúp cho Nhà nước đưa ra những quyết định hiện tại cũng như trong tương 

lai mang tính hiệu quả, dân chủ và công bằng hơn. 

Thông qua đề tài này, Nhà nước sẽ biết được mọi người đánh giá như thế nào về 

hành vi của mình trong việc xã thải gây ô nhiễm môi trường, qua đó sẽ biết điều chỉnh hành 

vi của mình trong việc bảo vệ môi trường. Từ đó, Nhà nước có thể so sánh các thành phần 

trong xã hội với nhau trên tất cả các phương diện và hiểu được họ khi đó sẽ đưa ra được các 

chính sách hợp lí cho từng thành phần trong xã hội. 

Nhìn chung, trong thời gian qua Đảng và Nước Việt Nam đã rất quan tâm đến việc 

cải thiện chất lượng môi trường sống cũng như các biện pháp bảo vệ môi trường. Bên cạnh 

đã đạt được những kết quả đáng tự hào trong quá trình xây dựng phát triển đất nước Việt 

Nam hùng cường bền vững. Nhưng chúng ta vẫn còn một số tồn tại chưa thể đạt được kết 

quả như mong muốn. Điển hình là công cuộc giảm thiểu rác thải, cải thiện môi trường sống 

ngày càng xanh – sạch – đẹp – văn minh – hiện đại. Có thể đề tài này sẽ góp một phần nào 

đó giúp cho các Cơ quan Quản lí Nhà nước tìm ra được những giải pháp tối ưu trong công 

cuộc cải thiện môi trường sống của nước Việt nam ngày càng tốt đẹp và bền vững hơn. 

 

 

 


