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TÓM TẮT 

Sự phát triển kinh tế của Việt Nam đang phải đối diện với áp lực gia tăng về mức độ ô nhiễm môi trường. Điều 

này đặt ra vấn đề cần thay đổi hành vi trong cả sản xuất và tiêu dùng để hướng tới nền kinh tế xanh. Dựa trên các 

kết quả nghiên cứu trước đây, bài viết này tổng hợp một số cơ sở lý luận về hành vi tiêu dùng xanh và thực trạng 

tiêu dùng xanh ở Việt Nam. Quan điểm về hành vi tiêu dùng xanh được phát triển dựa trên khái niệm hành vi tiêu 

dùng và sản phẩm xanh. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh thể hiện trong các nghiên cứu trước đây 

có thể được sắp xếp thành hai nhóm chính là: cá nhân và tình huống. Những kết luận về mức độ tác động của 

chúng tới hành vi tiêu dùng xanh dù có sự tương đồng nhất định nhưng không phải là hoàn toàn đồng nhất. Tiêu 

dùng xanh ở Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của các đối tượng trong xã hội nhưng vẫn còn gặp không ít trở 

ngại liên quan đến thói quen và nguồn lực. 

Từ khóa: Tổng quan, Việt Nam, hành vi tiêu dùng, sản phẩm xanh.  

 
Review of Green Consumption Behavior 

ABSTRACT 

The development of Vietnam’s economy is under pressure due to the rising level of environmental pollution. This 

problem showed that it is crucial to change behavior in both production and consumption to move towards a green 

economy. Based on the previous researches, this paper synthesized some theoretical issues related to green 

consumption behavior and overviewed the Vietnam’s situation of green consumption. Definition of green consumption 

behavior was developed from the concepts of consumption behavior and green product. The factors affecting green 

consumption behavior shown in the previous studies could be classified under two broad categories: individual and 

situational. Although, the conclusions about their impact on green consumption behavior show certain similarities, they were 

not completely identical. Green consumption in Vietnam has received the society’s concerns but has still faced some 

obstacles related to habits and resources. 

Keywords: Review, Vietnam, consumer behavior, greeen product. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiûn nay, tiöu dùng xanh được xem là xu 

hướng tiêu dùng của thø kỷ khi môi trường trở 

thành mối quan tâm lớn của nhi÷u quốc gia trên 

thø giới (Lorek & Funchs, 2013). Các quốc gia, 

dù ở châu Á, châu Âu hay châu Mỹ đã triùn khai 

thực hiûn những chýnh sách/chương trünh thúc 

đèy sân xuçt xanh như: Gín nhãn xanh (nhãn 

sinh thái) ở Nhêt Bân, Hàn Quốc, Trung Quốc 

và EU; Khuyøn khích sử dụng công nghû tiøt 

kiûm nëng lượng ở Trung Quốc, Hoa Kỳ; Tái chø 

bao bì ở Nhêt Bân... (Hoàng Thị Bâo Thoa, 

2016). Tuy nhiên, các doanh nghiûp chþ có thù 

làm giâm các tác động đøn môi trường liên quan 

đøn viûc sân xuçt và tiêu thụ chứ không giâi 

quyøt được các tác động đøn môi trường liên 

quan đøn viûc lựa chọn, sử dụng và thâi loäi sân 

phèm của người tiêu dùng (Partidario & Gomes, 

2013). Các sân phèm xanh dù được sân xuçt và 

bán trên thị trường nhưng nøu không được 

khuyøn khých tiöu dùng và người mua chưa 
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quan tâm lựa chọn thì mục tiêu phát triùn kinh 

tø xanh cũng khó có thù đät được. Køt quâ 

nghiên cứu của Grunert (1993) cho rìng hoät 

động tiêu dùng của riêng các hộ gia đünh gåy ra 

30-40% mức suy thoái môi trường. Chính vì thø, 

sự hợp tác giữa các nhà sân xuçt, người tiêu 

dùng và các bên liên quan khác có thù mang läi 

các giâi pháp b÷n vững hơn trong hû thống sân 

xuçt kinh doanh.  

Ở Viût Nam, tình träng ô nhiúm môi trường 

træm trọng kéo theo những hû lụy như thiön tai, 

bão lụt thçt thường, tình träng xâm lçn của 

nước biùn tëng cao„ đang đðt các doanh nghiûp 

và người dån trước yêu cæu phâi thay đổi hành 

vi trong câ sân xuçt và tiêu dùng. Thời gian 

qua, Chính phủ đã triùn khai một số hoät động 

liön quan đøn sân xuçt và tiêu dùng b÷n vững; 

nhi÷u vën bân pháp lý v÷ vçn đ÷ này đã được ký 

køt và gæn đåy nhçt là “Chiøn lược quốc gia v÷ 

tëng trưởng xanh giai đoän 2021-2030, tæm 

nhün 2050”. Xu hướng tiêu dùng xanh ở Viût 

Nam đã và đang nhên được sự đồng thuên lớn 

trong cộng đồng, từ các doanh nghiûp sân xuçt 

cho đøn người tiêu dùng. Køt quâ nghiên cứu 

của Công ty Nielsen Viût Nam (2017) 

cho thçy các thương hiûu có cam køt xanh 

và säch có mức tëng trưởng bình quân khoâng 

4%/nëm, trong khi các doanh nghiûp không có 

cam køt này tëng trưởng chþ khoâng 1%. Tuy 

nhiên, tiêu dùng xanh ở Viût Nam được đánh 

giá mới chþ là những hoät động đơn ló, chưa køt 

nối với nhau và phäm vi tác động hõp (Bích 

Ngọc, 2020). Luêt Bâo vû môi trường nëm 2014, 

Đi÷u 44 (ý 1) quy định: “Cơ quan, tổ chức, hộ gia 

đünh, cá nhån có trách nhiûm tham gia sân xuçt 

và tiêu thụ sân phèm, dịch vụ thân thiûn với 

môi trường”; đi÷u này cho thçy tiêu dùng xanh 

cũng là trách nhiûm của mọi người và mọi đơn 

vị. Một số nghiên cứu cho biøt rìng kiøn thức v÷ 

sân phèm xanh và nhên thức v÷ môi trường có 

ânh hưởng tích cực đøn ý định và hành vi tiêu 

dùng xanh (Chu Thị Kim Loan, 2020; Phäm Thị 

Huy÷n & cs., 2020). Do vêy, các hoät động 

nghiên cứu nhìm thúc đèy doanh nghiûp tiøn 

hành sân xuçt xanh và nâng cao ý thức của 

người tiêu dùng khi lựa chọn mua sân phèm là 

cæn thiøt. Trong thời gian qua, chủ đ÷ v÷ hành 

vi tiöu dùng xanh đã thu hút được sự quan tâm 

của nhi÷u nhà nghiên cứu trên thø giới nhưng 

hiùu biøt v÷ hành vi tiêu dùng xanh vén còn hän 

chø (Peattie, 2010).  

Xuçt phát từ những vçn đ÷ trên, nghiên 

cứu này được thực hiûn nhìm tổng hợp một số 

cơ sở lý luên và thực tiún cơ bân v÷ hành vi tiêu 

dùng xanh, góp phæn chuyùn tâi thông tin và 

định hướng nghiên cứu v÷ khía cänh tiêu dùng 

xanh ở Viût Nam.  

2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN 

ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH 

2.1. Các khái niệm cơ bản 

2.1.1. Sản phẩm xanh 

Theo Shamdasani & cs. (1993), sân phèm 

xanh là sân phèm thỏa mãn nhu cæu của con 

người mà không gây häi cho môi trường và góp 

phæn làm cho thø giới b÷n vững hơn. Những sân 

phèm này rçt thân thiûn với môi trường và có ít 

tác động đøn môi trường. Chen & Chai (2010) 

cho rìng các sân phèm xanh sử dụng những 

nguyên vêt liûu an toàn cho môi trường, có thù 

tái chø và đỏi hỏi ít bao gói.  

Ở Viût Nam, dựa trên nghiên cứu của 

Nguyún Gia Thọ (2019), một sân phèm được 

xem là xanh nøu đáp ứng được 1 trong 4 tiêu 

chí: (1) Sân phèm được täo ra từ các vêt liûu 

thân thiûn với môi trường (chîng hän như 

những sân phèm sử dụng vêt liûu tái chø thay 

vì sử dụng vêt liûu mới); (2) Sân phèm đem läi 

những giâi pháp an toàn đøn môi trường và sức 

khoó thay cho các sân phèm độc häi truy÷n 

thống (ví dụ như vêt liûu thay thø chçt bâo quân 

gỗ creasote - một hợp chçt gåy ung thư); (3) Sân 

phèm giâm tác động đøn môi trường trong quá 

trình sử dụng (những sân phèm có ýt lượng chçt 

thâi ra môi trường, sử dụng nëng lượng tái sinh, 

hay chi phí bâo trì thçp như xe ô tô điûn, bóng 

đñn nëng lượng mðt trời...); (4) Sân phèm täo ra 

một môi trường thân thiûn và an toàn đối với 

sức khoó (ví dụ: sử dụng các vêt liûu xanh như 

tçm lợp sinh thái, bê tông nhõ hay gäch không 

nung, sơn sinh thái,... đù xây dựng nhà ở có thù 

giâm thiùu chçt ô nhiúm ra môi trường, đem läi 

không gian sống an toàn hơn).  
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Theo Hoài Nam (2020), sân phèm xanh là 

các sân phèm và dịch vụ được sân xuçt bìng vêt 

liûu thân thiûn với môi trường. Chúng được hình 

thành hoàn toàn hoðc một phæn từ các thành 

phæn tái chø, được sân xuçt theo cách tiøt kiûm 

nëng lượng và sau đó cung cçp ra thị trường 

theo phương thức thân thiûn với sinh thái. Như 

thø, các sân phèm xanh phâi đâm bâo một trong 

các tính chçt sau: Được sân xuçt bìng các thành 

phæn tái chø; Tiøt kiûm nëng lượng với chi phí 

bâo trì thçp; Không chứa các hợp chçt độc hoðc 

có häi; Trong khi sân xuçt, chúng hæu như 

không täo ra ô nhiúm không khý, nước; Có thù 

tái sử dụng, tái chø và phân hủy sinh học; Được 

täo ra từ các nguồn tài nguyên tái täo; Không 

chứa chçt khử ozon. 

Các quan niûm trên cho thçy sân phèm 

xanh rçt đa däng; bao gồm những sân phèm mà 

trong suốt vòng đời của nó từ sân xuçt, sử dụng 

đøn thâi bỏ có một trong các đðc tính sau: Trong 

sân xuçt, sử dụng ít nguyên nhiên vêt liûu, 

giâm thiùu v÷ bao gói, không chứa chçt độc häi; 

Trong sử dụng, tiøt kiûm nëng lượng, nhiên liûu, 

an toàn sức khỏe; Trong thâi bỏ, có thù tái sinh, 

tái sử dụng và ýt tác động tiêu cực đøn môi 

trường. Như vêy, sân phèm nông nghiûp xanh 

có thù là khí sinh học trong chën nuôi hoðc 

những sân phèm hữu cơ do được sân xuçt theo 

quy trình thân thiûn với môi trường, không có 

sự can thiûp của các chçt hóa học độc häi. Sân 

phèm công nghiûp xanh bao gồm nhóm sân 

phèm tiøt kiûm nëng lượng, nhóm sân phèm 

gín Nhãn xanh (Nhãn sinh thái) và nhóm sân 

phèm nëng lượng tái täo.  

2.1.2. Tiêu dùng xanh 

Khái niûm tiöu dùng xanh đæu tiên xuçt 

hiûn vào những nëm 1970 ở Hoa Kỳ. Ban đæu, 

các nghiên cứu têp trung vào viûc sử dụng nëng 

lượng và các vçn đ÷ ô nhiúm có liön quan đøn 

một phäm vi hõp trong các ngành công nghiûp, 

têp trung chủ yøu vào viûc tái chø và tiøt kiûm 

nëng lượng. 

Từ nëm 1990, thuêt ngữ tiêu dùng xanh 

ngày càng phổ biøn. Mainieri & cs. (1997) cho 

rìng: tiêu dùng xanh là các hành vi mua sím sân 

phèm thân thiûn và có lợi ích tới môi trường. Đó 

là các sân phèm täo đi÷u kiûn thuên lợi cho mục 

tiêu dài hän v÷ bâo vû và bâo tồn môi trường. 

Theo Chan (2001), tiêu dùng xanh thù hiûn trách 

nhiûm đối với viûc bâo vû môi trường thông qua 

viûc lựa chọn các sân phèm thân thiûn với môi 

trường, có cách tiêu dùng và xử lý rác thâi hợp lý. 

Sisira (2011) cũng đưa ra định nghÿa khá toàn 

diûn v÷ tiêu dùng xanh với quan điùm đåy là một 

quá trình thông qua những hành vi xã hội như: 

mua các loäi thực phèm sinh học, tái chø, tái sử 

dụng, hän chø dùng thừa và sử dụng hû thống 

giao thông thân thiûn. 

Trong bài viøt của một số tác giâ Viût Nam, 

tiêu dùng xanh là viûc mua và sử dụng các sân 

phèm thân thiûn với môi trường, không gây häi 

cho sức khỏe con người và không đe dọa đøn hû 

sinh thái tự nhiên (Bích Ngọc, 2020; Vũ Phong, 

2021). Ngày nay, tiêu dùng xanh không chþ dừng 

läi ở các hành vi mua sím xanh mà còn là chuỗi 

các hành vi được nhìn nhên dưới quan điùm phát 

triùn b÷n vững: mua thực phèm sinh thái, tái 

chø, tái sử dụng, tiøt kiûm và sử dụng hû thống 

giao thông thân thiûn với môi trường (Nguyún 

Thø Khâi & Nguyún Thị Lan Anh, 2016).  

Các quan niûm trên cho thçy bân chçt của 

tiêu dùng xanh là hoät động của con người 

hướng tới gìn giữ, tiøt kiûm tài nguyên thiên 

nhiên và bâo vû môi trường, qua đó đóng góp 

vào tëng trưởng xanh của n÷n kinh tø. Trong 

thực tø, người tiêu dùng có thù chưa hiùu biøt v÷ 

sân phèm xanh nhưng hành động mua và sử 

dụng sân phèm của họ với mục đých giâm chi 

phí trong quá trình sử dụng (mua các thiøt bị 

tiøt kiûm điûn, nước; tái sử dụng bao gói) hay 

đâm bâo sức khỏe (mua sân phèm hữu cơ) vén 

được coi là tiêu dùng xanh.  

2.1.3. Hành vi tiêu dùng xanh 

Theo Bearse & cs. (2009), hành vi tiêu dùng 

xanh là một cçu trúc khái niûm đa chi÷u bao gồm 

các hành động bâo vû môi trường, sử dụng tiøt 

kiûm điûn, nước, trang thiøt bị, sử dụng bao bì 

thân thiûn với môi trường... Hành vi tiêu dùng 

xanh cũng được thiøt kø đo lường gín với các 

khái niûm sân phèm xanh và các biùu hiûn cụ thù 

của nó như sân phèm giâm thiùu tác động môi 

trường xã hội xung quanh, không gây häi cho môi 

trường và an toàn cho sức khỏe trong suốt quá 

trình sân xuçt, sử dụng và vứt bỏ, sử dụng ít 
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nước, hän chø sử dụng bao bì, sử dụng cây trồng 

täi địa phương và sân phèm hữu cơ, tiøt kiûm 

nëng lượng, có thù phân hủy được, hợp chçt hữu 

cơ không độc häi và dú bay hơi, tái chø.  

Nguyún Hữu Thụ (2014) quan niûm “hành 

vi tiêu dùng xanh là các hành động tìm kiøm, 

mua và sử dụng các sân phèm, dịch vụ của cá 

nhân, nhóm với mục đých giâm thiùu các chçt 

thâi gây ô nhiúm môi trường, bâo đâm an 

toàn cho sức khỏe cộng đồng được thù hiûn qua 

nhên thức, thái độ và hành động của họ”. 

Hoàng Thị Bâo Thoa (2016) cho rìng: có 

nhi÷u khái niûm v÷ hành vi tiêu dùng xanh, cơ 

bân được phát triùn dựa trên khái niûm hành vi 

tiêu dùng và khái niûm sân phèm xanh. Tổng 

køt läi thì hành vi tiêu dùng xanh là mọ t chuỗi 

các hành vi, bao gồm mua sân phèm xanh và sử 

dụng xanh (tiøt kiûm, tái sử dụng, tái chø, sử 

dụng bao bì xanh và xử lý rác thâi). 

Đù đo lường hành vi tiêu dùng xanh, Hồ Huy 

Tựu & cs. (2018) sử dụng thang đo Likert gồm 13 

mục hỏi: (1) Tiøt kiûm điûn trong nhà và cơ quan 

công tác; (2) Sử dụng các trang thiøt điûn tiøt 

kiûm nëng lượng; (3) Sử dụng bao bì thân thiûn 

với môi trường; (4) Sử dụng läi bao bü (đi chợ hoðc 

gói đồ täi nhà); (5) Sử dụng nước tiøt kiûm (täi 

gia đünh hoðc nơi công cộng„); (6) Sử dụng tiøt 

kiûm các vêt tư vën phòng; (7) Giâm sử dụng các 

sân phèm nhi÷u hóa chçt; (8) Đi xe máy, ô tô 

theo cách tiøt kiûm nhiêu liûu; (9) Mua sím tiêu 

dùng vừa đủ cho nhu cæu trước mít; (10) Đổ rác 

đúng nơi quy định (täi gia đünh, khu phố, cơ 

quan); (11) Tuân thủ các quy định giữ gìn vû sinh 

môi trường; (12) Giữ gün môi trường xanh, säch, 

đõp nơi khu phố; (13) Tëng cường sử dụng các 

thực phèm được sân xuçt xanh. 

2.2. Yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu 

dùng xanh 

2.2.1. Yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu 

dùng xanh qua các nghiên cứu ở nước ngoài 

Các nghiên cứu ở nước ngoài xem xét những 

yøu tố ânh hưởng tới hành vi tiêu dùng xanh ở 

góc độ khác nhau. Giai đoän trước nëm 2000, có 

một số ít nghiên cứu v÷ mối quan hû giữa đðc 

điùm sân phèm và hành vi mua xanh. Các thuộc 

tính của sân phèm đóng vai trò rçt quan trọng 

trong viûc phát triùn sân phèm vì chúng ânh 

hưởng tới lựa chọn của người tiêu dùng và giúp 

các nhà marketing thỏa mãn nhu cæu, mong 

muốn của khách hàng. Điùn hình là nghiên cứu 

của Roozen & Pelsmacker (1998) đã khám phá 

tæm quan trọng tương đối của các thuộc tính sân 

phèm xanh khác nhau đối với người tiêu dùng. 

Một số nhà nghiên cứu khác như Ottman 

(1992), Vlosky & cs. (1999) phát hiûn rìng người 

tiêu dùng sô mua và sïn sàng chi nhi÷u hơn cho 

các sân phèm gín nhãn xanh. Trong nghiên cứu 

của Thomas (1989), 50% tổng số người tiêu dùng 

đi÷u tra sïn sàng chi trâ thêm ít nhçt 10% cho 

những bình xịt không hủy hoäi tæng ozone và 

các sân phèm có thù tái chø. Tuy nhiön, người 

tiêu dùng không chþ dựa vào duy nhçt một yøu 

tố “quan tåm đøn vçn đ÷ môi trường” đù quyøt 

định mua sân phèm xanh (Johri & 

Sahasakmontri, 1998). Các đðc tính của sân 

phèm như sự thuên tiûn, tính sïn có, giá câ và 

chçt lượng của sân phèm xanh đóng vai trò 

quan trọng hơn trong tiøn trình quyøt định mua 

của người tiêu dùng.  

Tổng quan 53 bài báo v÷ hành vi tiêu dùng 

xanh trong giai đoän 2000-2014, Joshi & 

Rahmal (2015) đã khái quát phương pháp và 

køt quâ chủ yøu của các nghiên cứu v÷ những 

yøu tố ânh hưởng tới hành vi tiêu dùng xanh. 

Phæn lớn các nghiên cứu này sử dụng biøn phụ 

thuộc là ý định mua xanh, hay hành vi tiêu 

dùng xanh. Các biøn độc lêp khá đa däng, được 

síp xøp thành 2 nhóm: cá nhân và tình huống. 

Trong đó, các biøn cá nhån như sự quan tâm 

đøn vçn đ÷ môi trường, thói quen, câm nhên v÷ 

tính hiûu quâ, giá trị và chuèn mực cá nhân, 

kiùm soát hành vi, ni÷m tin, kiøn thức, v.v. Còn 

các yøu tố tình huống có thù sử dụng như giá 

sân phèm xanh, tính sïn có của sân phèm, 

chuèn mực xã hội, chçt lượng và các đðc tính 

của sân phèm,... Bâng 1 thù hiûn thông tin một 

số nghiên cứu trong giai đoän 2010-2014 với 

biøn phụ thuộc là hành vi tiêu dùng xanh và 

một vài biøn độc lêp chủ yøu. Thông qua køt quâ 

nghiên cứu này, ngoäi trừ biøn “giá của sân 

phèm xanh”có tác động ngược chi÷u, các biøn 

khác như chuèn chủ quan, ânh hưởng xã hội, sự 
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quan tâm tới môi trường, kiøn thức v÷ sân phèm 

xanh, lòng vị tha, quan tâm tới sức khỏe, nhên 

thức v÷ tính hiûu quâ đ÷u có tác động cùng 

chi÷u tới hành vi tiêu dùng xanh. Do vêy, đù 

thúc đèy tiêu dùng xanh, các chính sách và giâi 

pháp cæn hướng vào câi thiûn các yøu tố này. 

Tuy nhiên, những køt luên v÷ sự tác động có ý 

nghÿa thống kê của các yøu tố đøn hành vi tiêu 

dùng xanh không hîn là giống nhau trong các 

nghiên cứu. Chîng hän, bâng 1 cho thçy yøu tố 

“thái độ đối với môi trường” läi được phát hiûn là 

không tác động đøn hành vi tiêu dùng xanh 

trong nghiên cứu của Eze & Ndubisi (2013), Ma 

& cs. (2013), Vicente-Molina & cs. (2013). 

Thực hiûn nghiên cứu v÷ vçn đ÷ này còn có 

nhi÷u tác giâ khác chưa được tổng hợp trong 

nghiên cứu của Joshi & Rahmal. Chîng hän, 

Christopher Gan & cs. (2008) đã xem xòt các 

yøu tố ânh hưởng tới hành vi mua của người 

tiêu dùng với sân phèm xanh. Køt quâ nghiên 

cứu cho thçy người tiêu dùng có ý thức v÷ môi 

trường có xu hướng mua nhi÷u sân phèm xanh 

hơn. Những thuộc týnh cơ bân của sân phèm 

như giá câ, chçt lượng, và nhãn hiûu vén là 

những thuộc tính quan trọng nhçt đù người tiêu 

dùng cân nhíc quyøt định mua sân phèm xanh. 

Ngoài ra, một số biøn nhân khèu học như tünh 

träng hôn nhån, độ tuổi,... cũng ânh hưởng tới 

hành vi mua sân phèm xanh của họ. 

2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu 

dùng xanh qua các nghiên cứu trong nước 

Các nghiên cứu v÷ chủ đ÷ này nhìm tìm ra 

những yøu tố tác động có ý nghÿa thống kö đøn 

hành vi tiêu dùng xanh, từ đó đưa ra khuyøn 

nghị với các nhà hoäch định chính sách và nhà 

quân lý. Nguyún Thø Khâi & Nguyún Lan Anh 

(2016) sử dụng phương pháp phån tých nhån tố 

khám phá (EFA) và hồi quy tuyøn týnh đù phân 

tích các nhân tố như sự quan tåm đøn môi 

trường, nhên thức v÷ môi trường, lòng vị tha, 

nhên thức v÷ sân phèm xanh, ânh hưởng xã hội 

và câm nhên v÷ tính hiûu quâ đøn ý định tiêu 

dùng xanh của người tiêu dùng täi thành phố 

Hồ Chý Minh. Sau khi ước lượng mô hình hồi 

quy, ngoäi trừ biøn “Nhên thức v÷ sân phèm 

xanh”, nëm nhån tố còn läi tác động cùng chi÷u 

có ý nghÿa thống kö đøn ý định tiêu dùng xanh 

của người tiöu dùng, trong đó “Câm nhên v÷ 

tính hiûu quâ” ânh hưởng lớn nhçt. Do vêy, 

muốn thúc đèy ý định tiêu dùng xanh, cæn nâng 

cao sự quan tâm và nhên thức của người tiêu 

dùng đøn các vçn đ÷ môi trường, khuyøn khích 

lòng vị tha, đồng thời tên dụng hiûu ứng của 

ânh hưởng xã hội và khîng định được tính hiûu 

quâ trong câm nhên của người tiêu dùng. Hoàng 

Trọng Hùng & cs. (2018) sử dụng mô hình 

phương trünh cçu trúc tuyøn tính (SEM) đù xác 

định các yøu tố ânh hưởng đøn hành vi tiêu 

dùng xanh của người tiêu dùng täi thành phố 

Huø. Køt quâ nghiên cứu cho thçy có hai nhân 

tố chính ânh hưởng đøn ý định tiêu dùng xanh, 

qua đó tác động gián tiøp đøn hành vi tiêu dùng 

xanh của người tiêu dùng là “thái độ đối với tiêu 

dùng xanh” và “mối quan tåm đøn môi trường”. 

Từ đó, nhóm nghiên cứu đ÷ xuçt cæn nâng cao 

thái độ và sự hiùu biøt quan tåm đøn môi trường 

của người tiöu dùng đù tëng cường ý định tiêu 

dùng và thúc đèy hành vi mua xanh của người 

dân. Gæn đåy, Chu Thị Kim Loan (2020) áp 

dụng EFA và hồi quy đa biøn nhìm phân tích 

các yøu tố ânh hưởng đøn ý định tiêu dùng xanh 

của sinh viên. Các nhân tố được sử dụng trong 

mô hình nghiên cứu gồm: sự quan tâm tới môi 

trường, tính sïn có của sân phèm xanh, tiêu 

chuèn chủ quan, kiùm soát hành vi được nhên 

thức, ânh hưởng xã hội và kiøn thức v÷ sân 

phèm xanh. Nghiên cứu này køt luên rìng 2 

nhóm nhân tố - đó là “ânh hưởng xã hội và kiøn 

thức sân phèm”, “sự quan tâm tới môi trường và 

tiêu chuèn chủ quan” ânh hưởng cùng chi÷u với 

mức ý nghÿa thống kê 99% tới ý định mua của 

giới tró. Sinh viên là chủ nhån tương lai của đçt 

nước nön các trường học cæn tëng cường hoät 

động ngoäi khóa v÷ môi trường, nâng cao vai trò 

của các nhóm xã hội đù thúc đèy hành vi mua 

xanh của thø hû tró. Ngoài ra còn có các nghiên 

cứu khác như “Kiùm định mô hình các yøu tố 

ânh hưởng đøn hành vi tiöu dùng xanh” của tác 

giâ Vũ Anh Dũng & cs. (2012); “Nghiön cứu 

những nhân tố tác động tới mối quan hû giữa ý 

định và hành vi mua xanh của người tiêu dùng 

Viût Nam” của Hoàng Thị Bâo Thoa (2017);... 
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Bảng 1. Một số thông tin nghiên cứu về hành vi tiêu dùng xanh (2010-2014) 

(biøn phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu là hành vi tiêu dùng xanh) 

Tác giả SN/SG/SI Kiến thức EC EA HC AM PCE Giá 

 Cerjak & cs. (2010)     +   +       

 Smith & Paladino (2010) +       +       

 Young & cs. (2010) + +             

 Aertsens & cs. (2011)         +       

 Chan & Wong (2012)               - 

Eze & Ndubisi (2013) + +    Un         

 Kozar & Connell (2013)   +   +         

 Ma & cs. (2013)   +    Un     + - 

 Paco & cs. (2013)   +             

 Salazar & cs. (2013) +               

 Tsarenko & cs. (2013) +   +     +     

 Vicente-Molina & cs. (2013)   +    Un     +   

 Zhao & cs. (2014)     + +   +     

Ghi chú: SN/SG/SI: Chuẩn mực chủ quan/Nhóm xã hội/Ảnh hưởng xã hội; EC: Sự quan tâm tới môi 

trường; EA: Thái độ đối với môi trường; HC: Quan tâm tới sức khỏe; AM: Lòng vị tha; PCE: Câm nhận về 

tính hiệu quâ; Dấu +, - thể hiện quan hệ cùng chiều và ngược chiều tương ứng của biến độc lập với biến 

phụ thuộc; Un (unrelated): không có quan hệ. 

Nguồn: Trích lược và tổng hợp từ Joshi & Rahmal (2015). 

Một số nghiên cứu v÷ hành vi tiêu dùng 

xanh dưới góc độ tâm lý xã hội như “Hành vi 

tiêu dùng xanh của người Hà Nội” của Nguyún 

Hữu Thụ (2014). Sử dụng phương pháp thống 

kê mô tâ, nghiên cứu cho thçy các yøu tố chủ 

quan của người tiêu dùng (trình độ vën hóa, 

thu nhêp, động cơ/nhu cæu tiêu dùng xanh) ânh 

hưởng nhi÷u hơn so với các yøu tố khách quan 

(chính sách của Nhà nước đối với hành vi tiêu 

dùng xanh, hoät động tuyên truy÷n, sự hỗ trợ 

của doanh nghiûp). Như vêy, các yøu tố tâm lý 

chủ quan đóng vai trò quyøt định và ânh hưởng 

trực tiøp tới hành vi tiêu dùng xanh của người 

Hà Nội. Phäm Thị Lan Hương (2014) xem xét 

ânh hưởng của các nhân tố vën hóa và tåm lý 

đøn ý định mua xanh. Køt quâ cho thçy tính 

têp thù có ânh hưởng gián tiøp đøn ý định mua 

xanh thông qua các biøn số trung gian là sự 

quan tåm đøn môi trường và thái độ đối với 

hành vi mua xanh. Trong các nhân tố ânh 

hưởng trực tiøp đøn ý định mua xanh thì “nhên 

thức hữu hiûu v÷ hành động bâo vû môi trường” 

có khâ nëng dự đoán cao nhçt, tiøp đøn là thái 

độ đối với hành vi mua xanh và cuối cùng là 

ânh hưởng xã hội.    

Tổng hợp một số nghiên cứu trên cho thçy 

những yøu tố ânh hưởng đøn ý định hay hành vi 

tiöu dùng xanh được bao gồm trong các mô hình 

nghiên cứu không hoàn toàn giống nhau. Hơn 

nữa, các nhà nghiên cứu cũng sử dụng phương 

pháp phån tých và đối tượng đi÷u tra khác nhau. 

Ngoài phương pháp thống kê mô tâ truy÷n thống, 

SEM, EFA và hồi quy đa biøn là những phương 

pháp phân tích chủ yøu được áp dụng. Các yøu tố 

được køt luên là tác động cùng chi÷u có ý nghÿa 

thống kö đøn hành vi tiêu dùng xanh trong nhi÷u 

nghiên cứu ở Viût Nam cũng như các quốc gia 

khác như sự quan tâm tới môi trường, nhên thức 

v÷ môi trường, thái độ đối với môi trường và ânh 

hưởng xã hội. Tuy nhiên, køt luên v÷ ânh hưởng 

một số yøu tố khác, chîng hän như “týnh sïn có 

của sân phèm xanh” hay “kiùm soát hành vi được 

nhên thức”,... chưa thống nhçt giữa các nghiên 

cứu. Vì vêy, cæn thực hiûn thêm các nghiên cứu 
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đù kiùm chứng vçn đ÷ này. Ngoài ra, hành vi tiêu 

dùng bao gồm hành vi mua sím, sử dụng và thâi 

bỏ sân phèm. Thời gian qua, nhi÷u nghiên cứu 

têp trung vào khía cänh hành vi tiêu dùng xanh 

nói chung hoðc hành vi mua sím sân phèm 

xanh, rçt ít các nghiên cứu v÷ hành vi sử dụng 

sân phèm xanh và hành vi thâi bỏ sân phèm 

xanh (Constanza & Grete, 2012). Do đó, hướng 

nghiên cứu v÷ các yøu tố ânh hưởng tới hành vi 

sử dụng sân phèm xanh hay hành vi thâi bỏ sân 

phèm xanh cũng là những khoâng trống cæn 

được tìm hiùu. 

3. THỰC TRẠNG TIÊU DÙNG XANH Ở 

VIỆT NAM  

3.1. Chính sách và tình hình mua sắm công 

xanh của Chính phủ 

Đứng trước những hêu quâ nghiêm trọng do 

ô nhiúm môi trường và biøn đổi khí hêu gây ra, 

tiêu dùng xanh ở Viût Nam đã được quan tâm 

nhi÷u hơn. Các chýnh sách thúc đèy tiêu dùng 

xanh trình bày trong nghiên cứu này được phân 

thành 02 nhóm: (1) chính sách nhìm hän chø 

tiêu dùng các sân phèm gây häi đøn môi trường, 

(2) chính sách khuyøn khích, ràng buộc sân 

xuçt sân phèm xanh và tiêu dùng xanh.  

Với nhóm thứ nhçt, Chính phủ đã ban hành 

chính sách thuø đối với những sân phèm khi 

tiêu dùng gây nguy häi đøn môi trường như: 

thuø bâo vû môi trường (Luêt Thuø bâo vû môi 

trường 2010) cho 8 nhóm sân phèm, trong đó có 

xëng dæu, than đá,„; thuø tài nguyên (Luêt 

Thuø tài nguyên 2009) áp dụng đối với những tổ 

chức, cá nhân có hoät động khai thác tài nguyên 

thuộc đối tượng chịu thuø như khoáng sân kim 

loäi, dæu thô, hâi sân tự nhiên,... Bên cänh đó là 

chính sách hän chø nhiên liûu phát thâi carbon 

và xóa bỏ hỗ trợ giá nhiên liûu hóa thäch. Gæn 

đåy, täi Hội nghị thượng đþnh Khí hêu COP26 

(1/11/2021), Thủ tướng cam køt Viût Nam hướng 

tới mục tiêu phát thâi ròng bìng 0 vào nëm 

2050. Hội nghị bên l÷ COP26, Bộ trưởng bộ 

Công Thương khîng định: Viût Nam sô bít tay 

vào cít giâm sân lượng nhiût điûn than, đðt mục 

tiöu tëng gçp đôi công suçt phát điûn từ gió và 

nëng lượng mðt trời lên 31-38 gigawatt vào nëm 

2030 (Vũ Hoàng, 2021). 

Các vën bân pháp lý liön quan đøn khuyøn 

khích, ràng buộc sân xuçt và tiêu dùng xanh 

đã được ban hành như: Tuyön ngôn quốc tø và 

Kø hoäch hành động quốc gia v÷ sân xuçt và 

tiêu dùng b÷n vững (1999); Tuyên ngôn quốc tø 

vø sân xuçt säch hơn (1999); Luêt sử dụng 

nëng lượng tiøt kiûm và hiûu quâ (2010); Luêt 

bâo vû môi trường (2014, 2020), v.v. Thực hiûn 

chủ trương xåy dựng vën hóa tiöu dùng xanh 

của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã xây dựng, ban hành tiêu chí chứng 

nhên Nhãn xanh Viût Nam từ nëm 2010 và 

thực hiûn viûc gín nhãn sinh thái cho các 

nhóm sân phèm: Bột giðt, bóng đñn huỳnh 

quang và bao bì nhựa tự phân hủy sinh học 

dùng gói hàng hóa khi mua sím (nëm 2010); 

Ắc quy, các sân phèm máy tính xách tay, máy 

in, mực in (nëm 2013); Máy týnh đù bàn, mực 

in cho máy photocopy, pin tiêu chuèn (nëm 

2014); Máy giðt, tủ länh, tivi (nëm 2015) (Bích 

Ngọc, 2020). Tiêu chí của Nhãn sinh thái (còn 

gọi là Nhãn xanh Viût Nam) gồm: viûc tuân thủ 

quy định pháp luêt v÷ bâo vû môi trường và lao 

động; tác động của toàn bộ vòng đời sân phèm 

từ quá trình khai thác nguyên liûu, sân xuçt, 

phân phối, sử dụng và sau khi thâi bỏ gây häi 

ýt hơn cho môi trường so với sân phèm cùng 

loäi. Bâng 2 minh họa một số sân phèm của 

Viût Nam được gín Nhãn sinh thái sau khi bộ 

tiöu chý được ban hành, tuy nhiön đøn nay các 

chứng nhên này đ÷u đã høt hiûu lực. Tổng cục 

Môi trường là đơn vị trực tiøp nhên, đánh giá 

hồ sơ và ra quyøt định chứng nhên; quyøt định 

có hiûu lực 03 nëm kù từ ngày cçp. 

Tháng 3 nëm 2017, Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quyøt định 04/2017/QĐ-TTG quy 

định danh mục phương tiûn, thiøt bị phâi dán 

nhãn nëng lượng, áp dụng mức hiûu suçt nëng 

lượng tối thiùu và lộ trình thực hiûn. Theo đó, 

04 nhóm sân phèm phâi dán nhãn nëng lượng 

và áp dụng hiûu suçt nëng lượng tối thiùu bao 

gồm: (1) Nhóm thiøt bị gia dụng gồm đñn 

huỳnh quang ống thîng và compact, chçn lưu 

điûn từ và điûn tử cho đ÷n huỳnh quang, máy 
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đi÷u hòa nhiût độ, tủ länh, máy giðt sử dụng 

trong gia đünh, nồi cơm điûn, quät điûn, máy 

thu hünh, đñn LED, bünh đun nước nóng có dự 

trữ; (2) Nhóm thiøt bị vën phòng và thương 

mäi gồm máy photocopy, màn hình máy tính, 

máy in, tủ giữ länh thương mäi, máy tính xách 

tay; (3) Nhóm thiøt bị công nghiûp gồm máy 

biøn áp phân phối, động cơ điûn; (4) Nhóm 

phương tiûn giao thông vên tâi gồm xe ô tô con 

loäi 9 chỗ trở xuống, xe mô tô, xe gín máy. 

Thời hän dán nhãn nëng lượng bít buộc khác 

nhau cho mỗi loäi, sớm nhçt là 15/4/2017 và 

muộn nhçt là 01/01/2020. Như vêy, đøn thời 

điùm này tçt các các nhóm phương tiûn, thiøt 

bị nöu trön đã bít buộc phâi gín nhãn nëng 

lượng. Đứng ở góc độ người tiêu dùng, đi÷u này 

giúp họ so sánh với các sân phèm cùng loäi 

trên thị trường đù nhên biøt và lựa chọn sân 

phèm tiøt kiûm nëng lượng; qua đó góp phæn 

thúc đèy tiêu dùng xanh. 

Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi 

tiøt một số đi÷u của luêt Bâo vû Môi trường 

2014, trong đó Đi÷u 42 quy định ưu đãi v÷ huy 

động vốn đæu tư, Đi÷u 43 và 44 quy định v÷ ưu 

đãi thuø thu nhêp doanh nghiûp và thuø xuçt 

nhêp khèu; Đi÷u 47 v÷ hỗ trợ tiêu thụ,...  

Đåy là cơ sở đù thúc đèy sân xuçt và tiêu dùng 

xanh ở Viût Nam. Gæn đåy, luêt Bâo vû Môi 

trường nëm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 

17/11/2020 (có hiûu lực từ 01/01/2022) tiøp tục 

khîng định những ưu tiön đù bâo vû môi trường. 

Đi÷u 141 của luêt đ÷ cêp tới ưu đãi, hỗ trợ v÷ 

bâo vû môi trường; trong đó có đoän “Nhà nước 

thực hiûn ưu đãi, hỗ trợ v÷ đçt đai, vốn; miún 

giâm thuø, phý đối với hoät động bâo vû môi 

trường; trợ giá, trợ cước vên chuyùn đối với sân 

phèm thân thiûn môi trường„”. Đi÷u 146 quy 

định: (1) Mua sím xanh là viûc mua sím các 

sân phèm, dịch vụ thân thiûn môi trường được 

chứng nhên Nhãn sinh thái Viût Nam hoðc được 

công nhên theo quy định của pháp luêt; (2) Ưu 

tiên thực hiûn mua sím xanh đối với dự án đæu 

tư, nhiûm vụ có sử dụng ngån sách nhà nước 

theo quy định của Chính phủ. Mới đåy 

(1/10/2021), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyøt định số 1658/QĐ-TTg phê duyût “Chiøn 

lược quốc gia v÷ tëng trưởng xanh giai đoän 

2021-2030 và tæm nhìn 2050”, trong đó có mục 

tiêu cụ thù v÷ “xanh hóa các ngành kinh tø” và 

“xanh hóa lối sống và thúc đèy tiêu dùng b÷n 

vững”. Chiøn lược tëng trưởng xanh là cơ sở 

pháp lý quan trọng đù xây dựng các chính sách 

liön quan đøn tiêu dùng xanh ở Viût Nam. 

Bảng 2. Danh mục sản phẩm gắn Nhãn xanh Việt Nam 

Sản phẩm Công ty Mã số chứng nhận Hiệu lực 

Bột giặt Tide Công ty TNHH Procter & Gramble Số 52/QĐ-TCMT-2011 18/01/2011-
18/01/2014 

- Bóng đèn huỳnh quang compact (33 loại) 

- Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng (10 loại) 

- Bóng đèn double wing (3 loại) 

Công ty Cổ phần bóng đèn Điện 
Quang 

Số 1228/QĐ-TCMT-2014 10/10/2014 - 

10/10/2017 

Sơn phủ dùng trong xây dựng: 

- Majestic Pearl Silk 

- Jotashield 

Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam Số 83/QĐ-TCMT-2014 20/2/2014 -  

20/2/2017 

Máy in 

- Fuji Xerox DocuPrint P355d 

- Fuji Xerox DocuPrint P355db 

Văn phòng đại diện Fuji Xerox  

Asia Pacific Pte Ltd  

Số 512/QĐ-TCMT-2014 29/5/2014 -  

29/5/2017 

Sơn phủ dùng trong xây dựng 

- Majestic đẹp hoàn hảo - bóng sang trọng 

- Majestic đẹp hoàn hảo - mờ cổ điển 

Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam Số 599/QĐ-TCMT-2014 20/6/2014 -  

20/6/2017 

Bình ắc quy GS, bình ắc quy Yuasa Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam Số 1634/QĐ-TCMT-2016 01/11/2016 -  

01/11/2019 

 Nguồn: Nguyễn Gia Thọ (2019).    
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Liên quan tới mua sím công xanh, luêt và 

nghị định liön quan đøn bâo vû môi trường ở 

Viût Nam đã quy định: người đứng đæu cơ quan, 

đơn vị sử dụng ngån sách nhà nước có trách 

nhiûm ưu tiön mua sím công những sân phèm 

thân thiûn với môi trường được gín Nhãn xanh 

Viût Nam, sân phèm từ hoät động tái chø, nhiên 

liûu sinh học, nëng lượng tái täo... Nëm 2011, 

Chính phủ ban hành Quyøt định 68/QĐ-TTg v÷ 

danh mục phương tiûn, thiøt bị tiøt kiûm nëng 

lượng được trang bị, mua sím đối với cơ quan, 

đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Trong đó 

yêu cæu “Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách 

nhà nước khi mua sím các phương tiûn, thiøt bị 

thuộc Danh mục này phâi mua sím các phương 

tiûn, thiøt bị được dán nhãn nëng lượng loäi 

Nhãn xác nhên (Nhãn Ngôi sao nëng lượng) 

hoðc Nhãn so sánh đät cçp hiûu suçt nëng 

lượng 5 sao”. Luêt Bâo vû môi trường nëm 2020 

đðt ra mục tiöu đøn nëm 2030, tþ lû mua sím 

công xanh trong tổng mua sím công đät ít nhçt 

35%. Những chính sách này nhìm thúc đèy 

mua sím công xanh. Tuy nhiên, viûc triùn khai 

mua sím công xanh trong thực tø còn gðp nhi÷u 

khó khën. Theo Træn Thø Anh & cs. (2021), cho 

đøn nay, viûc thực hiûn các quy định này mới chþ 

dừng ở mức độ thý điùm và mua sím công xanh 

mới chþ têp trung ở một số sân phèm như thiøt 

bị chiøu sáng, thiøt bị điûn và điûn tử... Ngoài 

ra, nhên thức v÷ mua sím công xanh của các cơ 

quan Nhà nước vén còn hän chø. 

3.2. Tiêu dùng xanh của cá nhân 

Trong những nëm gæn đåy, mức độ phổ biøn 

của các loäi thực phèm hữu cơ ở Viût Nam đã 

tëng lön do cộng đồng ngày càng quan tâm nhi÷u 

tới vçn đ÷ vû sinh an toàn thực phèm. Bên cänh 

các loäi thực phèm hữu cơ đã được sân xuçt trong 

nước như các loäi rau, gäo và trứng, nhi÷u loäi 

thực phèm khác được dán nhãn hữu cơ được 

nhêp khèu từ các nước khác. Hiûn nay, quy mô 

chính xác của thị trường thực phèm hữu cơ Viût 

Nam chưa được xác định nhưng vén còn rçt nhỏ. 

Tuy nhiên, có các dçu hiûu cho thçy thị trường 

này đang có những tín hiûu tëng trưởng khâ 

quan (Nguyún Gia Thọ, 2019). Theo køt quâ 

nghiên cứu của Nielsen Viût Nam (2017), với 

nhóm ngành thực phèm và nước giâi khát, các 

thương hiûu có cam køt xanh và säch tëng trưởng 

nhanh hơn so với toàn thị trường từ 2,5-11,4%. 

Đối với các thiøt bị điûn và sân phèm giðt 

tèy, người tiêu dùng Viût Nam cũng đã quan 

tâm tới những sân phèm với công nghû tiøt kiûm 

điûn, nước và giâm lượng chçt thâi tác động xçu 

tới môi trường. Đi÷u này được thù hiûn phæn nào 

qua køt quâ nghiên cứu của Nielsen Viût Nam 

(2017): các thương hiûu có cam køt b÷n vững của 

hãng Unilever (Omo, Dove,„) trong nëm 2015 

tëng trưởng nhanh hơn tổng thù hoät động kinh 

doanh của Unilever toàn cæu là 30%. Đi÷u này 

ngụ ý mức tiöu dùng đối với các sân phèm thân 

thiûn với môi trường đang gia tëng. Cũng theo 

tài liûu của tổ chức này, có tới 86% số người Viût 

đi÷u tra sïn sàng chi trâ cao hơn đù mua các 

sân phèm có cam køt v÷ những tác động tích cực 

đøn môi trường và xã hội.  

Mðc dù có những dçu hiûu tích cực trong 

tiöu dùng xanh nhưng mức độ ô nhiúm môi 

trường của Viût Nam vén đáng báo động, đðc 

biût là vçn đ÷ chçt thâi nhựa. Theo bài viøt của 

Bích Ngọc (2020), lượng tiêu thụ nhựa tính 

trên đæu người ở Viût Nam qua mỗi nëm đã tëng 

mänh, từ 3,8kg lên mức 41,3 kg/người trong 

giai đoän từ 1990 đøn 2018. Ước tính mỗi nëm 

Viût Nam có hơn 1,8 triûu chçt thâi nhựa được 

thâi ra, nhưng có tới 73% trong số đó 

không được tái chø. Có nhi÷u nguyên nhân dén 

đøn tình träng trön, trong đó phâi kù đøn thói 

quen sinh hoät và cách thức tiêu dùng của người 

Viût Nam. Người dân läm dụng sử dụng túi ni 

lông khó phân huỷ và các sân phèm nhựa, đðc 

biût là đồ nhựa dùng một læn nên thâi ra một 

lượng chçt thâi lớn ra môi trường. Đi÷u đáng 

mừng là những nëm qua, một số chương trünh 

nâng cao nhên thức của doanh nghiûp và người 

tiêu dùng v÷ viûc sử dụng các sân phèm thân 

thiûn môi trường được thực hiûn. Nhi÷u doanh 

nghiûp, trung tåm thương mäi, siêu thị chung 

tay kí cam køt chống rác thâi nhựa như: sử 

dụng, phân phối các sân phèm bao bì thân thiûn 

môi trường; không dùng túi nilon khó phân hủy; 

sử dụng lá chuối gói rau củ, thực phèm thay túi 

nilon; hän chø sử dụng các loäi nước đóng chai 

có bao bì khó phân hủy;... 
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3.3. Thuận lợi và khó khăn trong thúc đẩy 

tiêu dùng xanh ở Việt Nam 

Dựa trên những thông tin trình bày ở trên, 

một số thuên lợi và khó khën chủ yøu trong 

thúc đèy tiêu dùng xanh ở Viût Nam như sau: 

3.3.1. Thuận lợi 

Thứ nhất, chuyùn đổi mô hình tiêu dùng 

theo hướng xanh và b÷n vững đã trở thành đường 

lối, quan điùm, chính sách xuyên suốt của Đâng 

và Nhà nước, và là một nội dung cën bân của 

mục tiêu phát triùn ở Viût Nam hiûn nay. Chiøn 

lược quốc gia v÷ tëng trưởng xanh đã xác định 

mục tiöu “Xây dựng lối sống xanh køt hợp với nøp 

sống đõp truy÷n thống đù täo nön đời sống chçt 

lượng cao hòa hợp với thiön nhiön„”. Ngoài ra, 

như đã đ÷ cêp ở Mục 2.1, các cơ sở sân xuçt kinh 

doanh sân phèm thân thiûn với môi trường, được 

gín Nhãn xanh Viût Nam sô được hưởng những 

ưu đãi, hỗ trợ v÷ đçt đai, vốn, tiêu thụ sân phèm; 

miún, giâm thuø;... Đi÷u này sô täo đi÷u kiûn 

thúc đèy sân xuçt và tiêu dùng xanh.  

Thứ hai, thời gian qua mðc dù gðp nhi÷u 

khó khën do thiön tai và dịch bûnh nhưng n÷n 

kinh tø Viût Nam vén đät được mức tëng trưởng 

tương đối cao, kéo theo mức tiêu dùng của người 

dån được câi thiûn so với thêp niön đæu thø kỷ 

XXI. Bên cänh đó, ngày càng có nhi÷u cá nhân 

và tổ chức quan tâm bâo vû môi trường. Khi ý 

thức tiöu dùng ngày càng tëng, yêu cæu v÷ sân 

phèm xanh là một đòi hỏi thiøt yøu. Køt quâ 

nghiên cứu của Nielsen Viût Nam (2017) minh 

chứng đi÷u này: có tới 86% người Viût được 

phỏng vçn sïn sàng chi trâ cao hơn đù mua các 

sân phèm có cam køt v÷ những tác động tích cực 

đøn môi trường và xã hội; 79% người dân sïn 

sàng trâ thêm ti÷n đù mua các sân phèm không 

chứa các nguyên liûu mà họ không mong muốn.  

Thứ ba, sự tự ý thức của doanh nghiûp v÷ 

sân xuçt xanh sô ngày càng cao và do đó, viûc 

tiøp cên đøn sân phèm xanh của các cá nhân, tổ 

chức sô dú dàng hơn. Nhi÷u doanh nghiûp áp 

dụng marketing xanh vì có thù thu hút sự chú ý 

của giới truy÷n thông, xây dựng một hình ânh 

đõp trong mít người tiêu dùng, thu hút vốn đæu 

tư trong nước và quốc tø; đồng thời đåy chýnh là 

cách đù doanh nghiûp phát triùn b÷n vững, thực 

hiûn mục tiöu tëng trưởng lâu dài. 

Thứ tư, tiêu dùng xanh hiûn đang là xu thø 

toàn cæu. Đó là cơ hội đù sân phèm xanh chiøm 

lÿnh thị trường. Trong cuộc cänh tranh ngày 

càng gay gít giữa các doanh nghiûp và quốc gia 

trong thương mäi quốc tø, sân phèm xanh sô 

thu hút được nhi÷u khách hàng ti÷m nëng. 

Nhi÷u quốc gia trên thø giới đã và đang có xu 

hướng triùn khai chương trình sử dụng sân 

phèm xanh, viûc cam køt thực hiûn chương trình 

này đã dæn trở thành xu hướng của các quốc gia. 

3.3.2. Khó khăn 

Thứ nhất, dù có sự chuyùn biøn đáng kù 

nhưng sân xuçt và tiêu dùng xanh vén là khái 

niûm khá mới mó ở Viût Nam; còn một số lượng 

lớn người dân, doanh nghiûp và tổ chức chưa 

nhên thức đæy đủ v÷ tæm quan trọng của tëng 

trưởng xanh. Một bộ phên dån cư Viût Nam vén 

còn thói quen nðng v÷ tiêu dùng truy÷n thống, 

ham dùng sân phèm ró; nhi÷u doanh nghiûp 

vén chuộng máy móc, dây chuy÷n sân xuçt giá 

ró với công nghû cũ, tốn nhi÷u nëng lượng. Đi÷u 

này không có lợi cho viûc tiøt kiûm tài nguyên 

và phát triùn b÷n vững (Nguyún Song Tùng, 

2015). Køt quâ khâo sát của trường Đäi học 

Bách khoa Hồ Chí Minh minh họa rõ hơn vçn đ÷ 

trên: có đøn 70% doanh nghiûp đi÷u tra chưa 

biøt đøn chứng nhên xanh Viût Nam, 50% 

doanh nghiûp không quan tåm đøn biøn đổi khí 

hêu và 60% doanh nghiûp không sïn lòng đæu 

tư cho sân phèm xanh (Hồ Thanh Thủy, 2018). 

Thứ hai, thách thức đối với các doanh 

nghiûp Viût Nam là làm sao køt hợp được giữa 

mục tiöu “bâo vû môi trường” với mục tiöu “lợi 

nhuên và thoâ mãn nhu cæu của khách hàng”. 

Viûc thực hiûn sân xuçt xanh sô khiøn cho chi 

phý đæu tư lớn và giá thành sân phèm cao; trong 

khi phæn lớn doanh nghiûp Viût Nam có quy mô 

vừa và nhỏ, thiøu vốn. Ngoài ra, còn vçn đ÷ v÷ 

công nghû. Doanh nghiûp Viût Nam có thù được 

chuyùn giao công nghû xanh hiûn đäi nhưng đôi 

khi yøu tố con người, trünh độ nëng lực chưa 

theo kịp. Mâu thuén này khiøn doanh nghiûp 

ngäi sân xuçt sân phèm xanh, do vêy tiêu dùng 

xanh cũng bị tác động. 

Thứ ba, mðc dù chính phủ đã ban hành các 

chýnh sách thúc đèy sân xuçt và tiêu dùng xanh 

(từ viûc tuyên truy÷n, giáo dục nâng cao nhên 

thức đøn hỗ trợ v÷ thuø, vốn vay, giá,...) nhưng 
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viûc triùn khai thực hiûn trong thực tø còn gðp 

nhi÷u khó khën, chưa được thực thi có hiûu quâ. 

Đi÷u này được thù hiûn ngay trong mục tiêu mà 

Chính phủ đðt ra đøn nëm 2030 là “hoàn thiûn 

và thực thi có hiûu quâ chính sách pháp luêt v÷ 

sân xuçt và tiêu dùng b÷n vững”. Nguyön nhån 

một phæn là do nhên thức và ti÷m lực của doanh 

nghiûp, người tiêu dùng còn thçp, trong khi mức 

hỗ trợ còn khiêm tốn và khó tiøp cên, thiøu vën 

bân hướng dén cụ thù. Theo bài viøt của Hồ 

Thanh Thủy (2018), 89% doanh nghiûp đi÷u tra 

trâ lời không nhên được sự hỗ trợ, ưu đãi từ Nhà 

nước trong quá trình sân xuçt kinh doanh sân 

phèm xanh. Nghiên cứu khác của Nguyún Gia 

Thọ (2019) cho biøt hơn 64% doanh nghiûp đi÷u 

tra không nhên được ưu đãi thuø, gæn 60% 

không nhên được hỗ trợ v÷ đào täo nhân lực.  

4. KẾT LUẬN 

Hành vi tiêu dùng xanh được phát triùn dựa 

trên khái niûm hành vi tiêu dùng và khái niûm 

sân phèm xanh. Đó là các hành động mua, sử 

dụng và thâi bỏ các sân phèm của cá nhân, tổ 

chức với mục đých giâm thiùu các chçt thâi gây ô 

nhiúm môi trường, bâo đâm an toàn cho sức khỏe 

cộng đồng. Các yøu tố ânh hưởng đøn hành vi tiêu 

dùng xanh được đ÷ cêp trong các nghiên cứu trước 

đåy có thù chia thành hai nhóm chính là cá nhân 

và tình huống. Phæn lớn các nghiên cứu cho thçy 

rìng các yøu tố như sự quan tâm tới môi trường, 

kiøn thức v÷ sân phèm xanh, chuèn mực cá nhân, 

câm nhên v÷ tính hiûu quâ, ânh hưởng của xã hội, 

giá bán sân phèm xanh, thu nhêp của người tiêu 

dùng có tác động tới hành vi tiêu dùng xanh. Một 

đi÷u khác có thù thçy là mðc dù có nhi÷u nghiên 

cứu v÷ sự ânh hưởng của các yøu tố đøn hành vi 

tiêu dùng xanh nhưng chúng được thực hiûn ở 

không gian, thời gian và bìng phương pháp khác 

nhau. Hơn nữa, những yøu tố được xem xét trong 

mô hình và køt luên từ các nghiên cứu đó không 

phâi là hoàn toàn đồng nhçt. Ngoài ra, các nghiên 

cứu mới têp trung nhi÷u vào hành vi tiêu dùng 

xanh nói chung và hành vi mua sím xanh; hướng 

nghiên cứu v÷ khía cänh khác trong hành vi tiêu 

dùng là hành vi sử dụng, thâi bỏ sân phèm xanh 

còn chưa nhi÷u. Do vêy, đó vén là những hướng 

nghiên cứu có nhi÷u ý nghÿa đù giáo viên, sinh 

viên và các nhà nghiên cứu ở Viût Nam khám phá 

và kiùm chứng, từ đó đ÷ xuçt các khuyøn nghị 

nhìm thúc đèy tiêu dùng xanh ở nước ta. 

Tiêu dùng xanh ở Viût Nam đã nhên được 

sự quan tâm của Chính phủ, doanh nghiûp và 

người tiêu dùng. Nhi÷u chính sách, chương 

trình và hành động cụ thù đã được thực hiûn; ý 

thức bâo vû môi trường của các tổ chức, doanh 

nghiûp và người dân dæn được nâng cao. Tuy 

nhiên, mua sím xanh của khối cơ quan Nhà 

nước hay cá nhân mới chþ têp trung ở một số sân 

phèm như đồ điûn (thiøt bị chiøu sáng, thiøt bị 

điûn, điûn tử), nông sân thực phèm (hoa quâ, 

rau, thịt,.. ), giðt tèy (bột giðt, nước xâ). Tiêu 

dùng xanh ở Viût Nam còn phâi đối diûn với 

nhi÷u khó khën, nhçt là hän chø v÷ nguồn lực 

và thói quen tiêu dùng truy÷n thống. 
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