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Tóm tắt:  Bài viết nhằm mục tiêu xem xét kinh nghiệm trong phát triển khu công 

nghiệp sinh thái ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Cụ thể trong các khía cạnh 

về chính sách chung, thể chế pháp luật nhằm tạo điều kiện cho việc thực 

hiện các khu công nghiệp sinh thái. Từ những kinh nghiệm trong phát triển 

khu công nghiệp sinh thái ở Hàn Quốc, và Trung Quốc cũng như thực 

trạng của phát triển hình thức khu công nghiệp ở Việt Nam, bài viết cũng 

đưa ra một số gợi ý cho việc hình thành và phát triển khu công nghiệp sinh 

thái cho Việt Nam.  

Từ khóa:  Khu công nghiệp sinh thái, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam. 
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1. GIỚI THIỆU 

Trong tình hình hiện nay, các vấn đề 

ô nhiễm môi trường, hệ sinh thái và khí 

hậu thay đổi đang ngày càng có những 

biểu hiện rõ nét, và trở thành những vấn 

đề nóng toàn cầu. Chỉ tính riêng lượng 

khí phát thải trực tiếp và gián tiếp quy đổi 

ra CO2 của ngành công nghiệp (không 

tính công nghiệp năng lượng và các 

ngành về xây dựng) chiếm tới 32% tổng 

lượng phát thải trên toàn thế giới (IPCC, 

2011). Đây là thách thức đối với việc 

giảm phát thải sử dụng hiệu quả nguồn tài 

nguyên và nhiên liệu trong các ngành 

công nghiệp. Chính vì vậy thế giới tiếp 

cận lý thuyết sinh thái học công nghiệp 

(STHCN) nhằm tạo ra dòng luân chuyển 

vật chất và năng lượng tương tự như một 

chu trình sinh thái tự nhiên trong các cơ 

sở công nghiệp, khu vực tập trung công 

nghiệp. Đặc biệt là sự hình thành và ra 

đời của các khu công nghiệp sinh thái 

(KCNST) với các trường hợp điển hình 

như: Kalundborg ở Đan Mạch, KCNST 

Burnside ở Canada … Trong khu vực 

Châu Á, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng 

phát triển các KCNST như: Ulsan, 

Pohang, Yeosu, Banwol-Sihwa và 

Cheongju (Hàn Quốc) và đã đạt được 

những thành tựu nhất định trong mục tiêu 

kinh tế, xã hội và môi trường.  

Ở Việt Nam, qua hơn 30 năm từ khi 

phát triển khu công ngiệp (KCN) ở Việt 

Nam cho thấy nhiều vấn đề tồn tại trong 

quá trình phát triển, quy hoạch, và hiệu 

quả trên các mặt kinh tế, xã hội, môi 

trường của KCN. Riêng trong khía cạnh 

về môi trường, lượng rác thải chưa xử lý 

ra môi trường còn lớn, hoặc đã qua xử lý 

nhưng chưa đạt tiêu chuẩn đặt ra. Với kì 

vọng phát triển kinh tế hiệu quả hơn theo 

hướng tiếp cận lý thuyết STHCN, cụ thể 

là phát triển KCNST là một hướng tất yếu 

trong phát triển kinh tế ở Việt Nam. Đây 

cũng là một xu thế của nhiều nền kinh tế, 

với thành công của các quốc gia đi trước 

ở Tây Âu. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm 

làm rõ vấn đề lý luận chung về KCNST, 

tìm hiểu kinh nghiệm trong việc hình 

thành và phát triển các KCNST ở hai 

nước trên thế giới là Hàn Quốc và Trung 

Quốc. Nghiên cứu tập trung vào kinh 

nghiệm trong việc chuyển đổi mô hình từ 

KCN sang KCNST, cũng như kinh 

nghiệm phát triển KCNST lâu dài và ổn 

định. Bên cạnh đó, trong trường hợp của 

Việt Nam từ thực trạng phát triển các 

hình thức KCN hiện tại và các vấn đề 

đang đặt ra về hiệu suất và ý nghĩa về mặt 

môi trường, nghiên cứu cũng sẽ đưa ra 

gợi ý cho việc hình thành và phát triển 

KCNST ở Việt Nam để tăng hiệu suất 

trao đổi chất công nghiệp, đạt mục tiêu 

phát triển bền vững. 

2. SINH THÁI HỌC CÔNG 

NGHIỆP VÀ KHU CÔNG NGHIỆP 

SINH THÁI 

2.1.  Lý thuyết sinh thái học công 

nghiệp 

Khái niệm về STHCN đã xuất hiện từ 

những năm giữa của thế kỷ XIX, với 

nhiều giai đoạn khác nhau và dần hoàn 

thiện về khái niệm. Tựu trung lại, lịch sử 

phát triển khái niệm có thể tính đến một 

số mốc quan trọng sau sau: i) Đầu tiên, 

hình thành ý tưởng đầu tiên từ năm 1950; 

ii) Tiếp theo là, nghiên cứu sâu hơn về 

STHCN từ góc độ của nhà nghiên cứu 

sinh vật học Commoner từ năm 1970; iii) 

Sau đó là, nghiên cứu của Gallopoulos 



1989 theo hướng kỹ thuật; iv) Cuối cùng 

là sau năm 2000 nghiên cứu mở thêm 

hướng về thiết chế và xã hội. Đặt trong 

bối cảnh kinh tế xã hội, sự phát triển của 

các nghiên cứu STHCN không tách rời sự 

phát triển của khái niệm phát triển bền 

vững, do chúng đều hướng đến giải quyết 

bài toán môi trường trong quá trình phát 

triển kinh tế xã hội.  

Trong lịch sử của khái niệm STHCN, 

giới nghiên cứu khoa học thừa nhận khái 

niệm về STHCN xuất hiện đầu tiên trong 

nghiên cứu của Frosch và Gallopoulos 

(1989) khi đặt ra vấn đề về việc làm cho 

hệ thống công nghiệp hoạt động như một 

hệ sinh thái. Tuy nhiên, đây không phải là 

những người đầu tiên đưa ra ý tưởng 

STHCN cũng như tiếp cận khái niệm này. 

Trước đó từ những năm 1950, dưới góc 

độ địa lý kinh tế, đã có những ý tưởng cho 

việc thu hẹp khoảng cách giữa các đơn vị 

sản xuất1 để thuận tiện cho việc sử dụng 

sản phẩm của nhau (Renner, 1947). Đây 

là cách nhìn theo hướng tổ chức lãnh thổ 

trong địa lý để tối ưu hóa sự phát triển sản 

xuất của một vùng nhất định dựa trên 

những lợi thế có thể cạnh tranh. Ngoài ra, 

còn có nghiên cứu sâu hơn của nhà khoa 

học Mỹ Commoner (1971) và trong 

khoảng những năm 1970, STHCN được 

nghiên cứu ở một số quốc gia như Nhật 

Bản 1971 (Ogawa, 1986), Liên Bang Nga 

(1977) (Sathre và Grdzelishvili, 2006). 

Nghiên cứu dưới góc độ của một nhà 

nghiên cứu sinh vật học, Commoner đã 

xem xét mối quan hệ giữa các hoạt động 

công nghiệp hiện đại với 4 quy luật của hệ 

sinh thái tự nhiên. Đó là: Tất cả đều có 

 

liên hệ với nhau; Không có cái gì mất đi; 

Tự nhiên là hoàn hảo nhất; Không có cái 

gì miễn phí. Xuất phát từ thực trạng phát 

triển công nghiệp và môi trường trong 

những năm 70, tác giả cho rằng, phát triển 

công nghiệp và gia tăng dân số sẽ đi đến 

những hủy hoại về mặt môi trường, và 

giải pháp đó là việc tái cấu trúc lại nền 

kinh tế vận hành theo hệ sinh thái. Một số 

các tác giả tiếp cận về STHCN trong 

khoảng thời gian này thường đi theo 

hướng mô tả thành phần của hệ thống, vì 

thế chưa làm rõ được mối liên kết trong 

hệ thống sản xuất công nghiệp. Nhưng 

nhìn chung, có một số điểm về STHCN 

được đề cập đến bao gồm: i) Ý tưởng về 

hệ thống sản xuất công nghiệp như hệ sinh 

thái tự nhiên; ii) Dòng vật chất trong đó 

được bảo toàn; iii) Đơn vị sản xuất có mối 

quan hệ chặt chẽ với nhau thông qua các 

dòng chuyển vật chất. 

Giai đoạn 1980-1990, các vấn đề về 

môi trường được nổi lên mạnh mẽ, điều 

này xuất phát từ vấn đề phát triển công 

nghiệp trong các giai đoạn trước dẫn đến 

suy giảm các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, năng lượng cũng như ô nhiễm môi 

trường. Các nhà kinh tế chuyển sang 

hướng nghiên cứu về quảng bá marketing 

xanh, tiếp cận về chiến lược sản xuất 

xanh, sạch hơn với môi trường 

(Elkington và Hailes, 1988). Nhất là sau 

khi khái niệm về phát triển bền vững 

được đưa ra ở Hội nghị thượng đỉnh trái 

đất năm 1987, và Chương trình nghị sự 

21 (1992), các nghiên cứu về STHCN 

được nghiên cứu sâu rộng hơn so với giai 

đoạn trước. Bởi vì tiếp cận STHCN có 



 

khả năng giải quyết bài toán về môi 

trường trong quá trình phát triển công 

nghiệp mà lại hướng đến những khía 

cạnh của phát triển bền vững. 

Cũng trong giai đoạn này, nghiên cứu 

của Frosch và Gallopoulos (1989) đề cập 

những thay đổi mang tính ưu việt của 

STHCN so với một hệ thống công nghiệp 

thông thường, khái niệm của nhóm tác 

giả này cũng được giới khoa học công 

nhận và được trích dẫn nhiều lần trong 

các nghiên cứu sau đó. Trong mô hình 

công nghiệp truyền thống, mỗi đơn vị sản 

xuất lấy nguyên liệu và tạo ra các sản 

phẩm công nghiệp và các chất thải được 

xử lý và chuyển đổi thành mô hình tích 

hợp nhiều hơn. Trong hệ thống đó, tiêu 

thụ năng lượng và vật liệu được tối ưu 

hóa, và ảnh hưởng của một quá trình này 

giống như nguyên liệu cho quá trình 

khác. Như vậy, so với hệ thống công 

nghiệp rời rạc trước kia, STHCN có tính 

kết nối cao hơn giữa các đơn vị sản xuất 

trong sử dụng vật liệu và năng lượng, 

nhằm giảm thiểu sử dụng năng lượng, tài 

nguyên và giảm chất thải. Ở mức độ phát 

triển cao nhất STHCN không còn khái 

niệm về chất thải công nghiệp. Tuy nhiên, 

các khái niệm đưa ra cho đến giai đoạn 

1980-1990 còn mang tính ý tưởng và 

nhiều tính kỹ thuật vật lý, vì vậy sau năm 

2000 các nghiên cứu quan tâm hơn đến 

khía cạnh còn thiếu đó là cách thức thiết 

lập các mối liên kết đó về mặt tổ chức xã 

hội (Baas và Boons, 2004). Sinh thái học 

ở đây cả trong việc sử dụng hệ sinh thái 

tương đồng như một mô hình cho hoạt 

động thân thiện với môi trường hoặc đặt 

nó trong hệ sinh thái hỗ trợ lớn hơn với 

các mối quan hệ tương tác theo kiểu mạng 

lưới. Do đó, STHCN cần phải bao hàm 

các vấn đề sau: tương tác sinh học; sử 

dụng quan điểm hệ thống; vai trò của thay 

đổi công nghệ; vai trò của các công ty; 

vấn đề phi vật chất và hiệu quả sinh thái; 

cuối cùng là hướng tới nghiên cứu và 

thực hành (Lifset và Graedel, 2002).  

Tóm lại, các tác giả tiếp cận khái niệm 

STHCN trên 3 nhóm quan điểm chính: 

quan điểm tổ chức lãnh thổ (Renner, 

1947); quan điểm kỹ thuật, xem xét các 

quá trình sản xuất trong dòng chảy vật chất 

và năng lượng (Lifset và Graedel, 2002; 

Ausubel và Sladovich, 1989; Allenby và 

Richards, 1994); quan điểm về phát triển 

bền vững, quản lý nguồn tài nguyên 

(Jelinski và cộng sự,992; O’Rourke và 

cộng sự, 1996; Socolow và cộng sự, 1994; 

Lowe, 1993; Frosch và Uenohara, 1994). 

Có nhiều tác giả đưa ra quan niệm 

khác nhau về STHCN có tính đến góc 

nhìn từ phát triển bền vững như Jelinski 

và cộng sự (1992), O’Rourke, Connelly 

và Koshland (1996). Jelinski quan tâm 

nhiều hơn đến sự tính thống nhất và hoàn 

chỉnh của hệ thống tự nhiên, tiếp cận 

STHCN từ quan điểm của chiến lược sản 

xuất bền vững, dùng phép ngoại suy từ hệ 

sinh thái tự nhiên. Theo ông, STHCN 

tương tự một hệ sinh thái tự nhiên, mà 

trong đó, mỗi quá trình và mạng lưới các 

quy trình cần phải được xem xét như một 

phần phụ thuộc và liên quan lẫn nhau của 

hệ thống lớn hơn (Jelinski và cộng sự, 

1992). Lowe (1993) cũng có những nhìn 

nhận tương tự, nhưng nhấn mạnh hơn đến 

ý tưởng về hài hòa giữa đầu vào và đầu ra 

của của thế giới nhân tạo với những giới 

hạn của tự nhiên cũng như mối liên kết 

giữa các đơn vị sản xuất. 



Dưới góc độ địa lý kinh tế, tiếp cận và 

hình thành khái niệm dựa trên ý tưởng về 

tối đa hóa lợi nhuận thông qua tối ưu hóa 

khoảng cách và tính liên kết của các đơn 

vị sản xuất trong phạm vi lãnh thổ. Tương 

tự, cũng có những nhà kinh tế tiếp cận và 

coi STHCN giống như một hình thức tổ 

chức các hoạt động sản xuất công nghiệp 

theo cụm (Gertler, 1995; Baas và Boons, 

2004; Deutz và Gibbs, 2008). Phát triển 

mô hình sáng kiến kinh doanh STHCN 

giải quyết vấn đề môi trường, thúc đẩy 

theo hướng cùng chiến thắng. Deutz và 

Gibbs (2008) cho rằng hình thức KCNST 

giống như một biến thể về môi trường của 

chiến lược phát triển cụm công nghiệp. 

Chính vì vậy, mô hình về STHCN cùng 

với cộng sinh công nghiệp được tổ chức 

thông qua các KCNST trên thế giới.  

Như vậy, STHCN có thể hiểu là một 

quá trình sản xuất công nghiệp mà trong 

đó, hệ thống công nghiệp này có mối 

quan hệ tương tác bên trong và bên ngoài, 

theo vòng tuần hoàn về trao đổi chất 

trong tự nhiên. Ở đó, không có gì tự sinh 

ra cũng như tự  mất đi, nó chuyển hóa 

sang các dạng khác nhau, từ đầu ra của 

đơn vị sản xuất này sang đầu vào cho đơn 

vị sản xuất khác. Ngoài ra, trong dòng 

chảy vật chất và năng lượng, phát thải đều 

được sử dụng tối đa bởi sự liên kết chặt 

giữa các đơn vị sản xuất hay giữa các quá 

trình trong một đơn vị sản xuất đó. 

STHCN đạt hiệu quả cao nhất là khi 

không còn khái niệm về chất thải trong 

sản xuất công nghiệp.  

2.2. Khu công nghiệp sinh thái 

2.2.1. Khu công nghiệp, khu công 

nghiệp sinh thái 

KCNST là trường hợp cụ thể của việc 

phát triển hình thức khu công nghiệp 

(KCN) theo lý thuyết về STHCN. Hình 

thức KCN khi phát triển đến một giai đoạn 

nhất định, biểu hiện những nhược điểm và 

cần khắc phục bởi một mô hình mới nổi 

trội hơn là KCNST.  

Hình thức KCN được phát triển sau 

cách mạng công nghiệp ở Châu Âu từ thế 

kỷ XVII. Trafford (1896) là KCN đầu 

tiên trên thế giới cũng như ở Đông Âu, 

sau đó hình thức này lan rộng sang các 

nước khác như KCN Naples ở Ý năm 

1904, hình thức quận công nghiệp sạch ở 

Mỹ năm 1907 (UNIDO, 2015). Tuy 

nhiên, cho đến mãi những năm 1970 thì 

hình thức KCN mới được phát triển ở các 

nước có nền kinh tế đang phát triển ở 

Châu Á.  

Giai đoạn sau đó, trước những vấn đề 

của ô nhiễm môi trường các học giả tiếp 

cận KCN dưới góc độ thân thiện với môi 

trường hơn ví dụ như KCN xanh, KCN 

bền vững (1997), và KCNST (2004). 

KCN bền vững là KCN giảm thiểu tác 

động môi trường và tăng cường năng lực 

tài chính thông qua hợp tác trong KCN để 

sử dụng hiệu quả các nguồn lực, và có 

những tác động tích cực về mặt xã hội 

(1997, ICC). Theo khái niệm này KCN 

bền vững như một mục tiêu được hướng 

đến những chưa định nghĩa rõ ràng về 

cách thức thực hiện để đạt những mục tiêu 

đó. Trong nghiên cứu của Ban Yong Un 

(2014) thì khuôn hẹp lại khái niệm KCN 

bền vững ở KCN xanh, và nêu rõ hơn cách 

thức đạt mục tiêu. KCN xanh được định 

nghĩa là “KCN bền vững, đạt được mục 

tiêu kinh tế xã hội và môi trường của cộng 

đồng địa phương hiện tại và trong tương 

lai bằng cách tái chế các nguồn tài 



 

nguyên và năng lượng” (Ban Yong Un, 

2014). Trong khi đó, KCN sinh thái là 

trường hợp cụ thể của việc áp dụng sinh 

thái học công nghiệp trong phát triển công 

nghiệp nhằm đạt các mục tiêu về kinh tế, 

xã hội, môi trường. 

Rõ ràng, có nhiều các định nghĩa về 

KCN trên thế giới, tùy thuộc vào cách tiếp 

cận cũng như mục tiêu phát triển.Tiếp cận 

dưới góc độ về phân bổ không gian trong 

KCN, UNIDO cho rằng KCN là một dải 

đất được phát triển và phân chia theo một 

kế hoạch hoàn thiện, bao gồm các phần 

không gian dành cho giao thông vận tải, 

công trình công cộng có hoặc không có 

các nhà máy, có hoặc không có các cơ sở 

sản xuất thông thường, và tất cả các mục 

này phục vụ cho các nhà sản xuất công 

nghiệp (UNIDO, 2015). Cách tiếp cận về 

không gian này cũng gặp trong trường 

hợp của Ấn Độ. Theo đó, ở quốc gia này 

KCN một dự án phát triển về không gian 

như mô hình thị xã công nghiệp, phát triển 

cơ sở hạ tầng hoặc không gian phục vụ 

cho mục đích công nghiệp. Cơ quan 

Chính sách Công nghiệp và Hỗ trợ của 

Đức quy định các yếu tố của KCN bao 

gồm về: diện tích, diện tích sử dụng cho 

công nghiệp, diện tích sử dụng cho 

thương mại, đầu tư cơ sở hạ tầng trong 

tổng chi phí dự án, diện tích tối đa mà mỗi 

đơn vị được sử dụng trong KCN (German 

cooperation Deutsche Zusammenarbeilt 

và Giz. 2015). Nhìn chung, các quy định 

về KCN ở Ấn Độ tập trung nhiều vào giới 

hạn phạm vi không gian được sử dụng 

trong đó. 

 Côté và Hall (1998) đưa ra khái niệm 

KCNST là “một hệ thống công nghiệp 

bảo vệ nguồn lực tự nhiên và kinh tế; 

giảm sản xuất, vật liệu, năng lượng, bảo 

hiểm và phương pháp điều trị chi phí và 

trách nhiệm; tăng cường hiệu quả, chất 

lượng hoạt động, sức khỏe người lao động 

và hình ảnh cộng đồng; và cung cấp cơ 

hội thu thập từ việc sử dụng và bán vật 

liệu thải” (Côté và Hall, 1995). Sau đó 

còn nhiều tác giả cũng đưa ra khái niệm 

về KCNST. Chương trình Môi trường 

Liên Hiệp Quốc (UNEP) đưa ra định 

nghĩa KCNST nhưng ở mức độ khái quát 

rất cao. Theo đó KCNST như nghiên cứu 

các hệ thống định hướng của vật lý, hóa 

học, và tương tác sinh học và mối tương 

quan cả trong hệ thống công nghiệp và 

giữa các hệ sinh thái công nghiệp và tự 

nhiên (Chương trình Môi trường của 

UNEP-Liên Hợp Quốc, 2004). Đơn giản 

hơn khi tiếp cận lý thuyết STHCN, Lifset 

và Graedel, cho rằng mối quan hệ giữa 

các công ty vận dụng STHCN sẽ dẫn đến 

sự xuất hiện của KCNST (Lifset và 

Graedel, 2002). Tiếp cận khái niệm về 

KCNST trên góc độ quy hoạch và môi 

trường thì KCNST mang những đặc điểm 

của KCN và được vận dụng lý thuyết 

STHCN trong thực tiễn. Tài liệu hướng 

dẫn KCNST ở các nước đang phát triển ở 

Châu Á của ADB (2001) có đưa ra 7 

nguyên tắc cần đảm bảo để phát triển 

KCNST là: i) hài hòa với thiên nhiên; ii) 

hệ thống quản lý năng lượng; iii) quản lý 

dòng nguyên liệu và chất thải; iv) cấp 

thoát nước; v) quản lý KCNST hiệu quả; 

vi) xây dựng và cải tạo; vii) hài hòa với 

cộng đồng địa phương. Về phân loại các 

KCNST, tiếp cận dựa trên ngành nghề 

hoạt động có 5 loại: i) KCNST nông 

nghiệp; ii) KCNST tái tạo; iii) KCNST 

năng lượng tái sinh; iv) KCNST nhà máy 



điện; v) KCNST hóa học hay hóa chất 

(ADB, 2001). 

Nghiên cứu về KCNST ở Việt Nam, 

hầu hết các tác giả trích lại khái niệm mà 

Côté và Hall đưa ra vào năm 1995 ví dụ 

Phú, 2008. Một vài tác giả khác như Phạm 

Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Cao Luận 

đưa ra khái niệm riêng. Phạm Nguyễn 

Ngọc Anh (2011) nhấn mạnh đến việc tạo 

liên kết giữa các bên trong quá trình sản 

xuất, cũng như lợi ích chung mang lại cho 

các bên tham gia. Tuy nhiên, vấn đề cốt 

lõi là chu trình phát triển cộng sinh công 

nghiệp trong quá trình sản xuất lại không 

được nhắc đến. Tác giả, Nguyễn Công 

Thành (2009) tập trung viết về sinh thái 

công nghiệp nhưng lại không cụ thể hóa 

sinh thái công nghiệp tron phạm vi 

KCNST. Tác giả không chỉ rõ hướng của 

KCNST nhưng chỉ ra những yêu cầu để 

có được STHCN gồm: tạo ra hệ thống 

sinh thái công nghiệp khép kín; cân đối 

các đầu vào và đầu ra với năng lực của 

môi trường sinh thái; phi vật chất hóa 

trong sản xuất công nghiệp; nâng cao hiệu 

quả của quá trình sản xuất; xây dựng hệ 

thống chính sách phù hợp với mục tiêu 

của sinh thái công nghiệp (Thành, 2009). 

Tiếp tục về khái niệm KCNST, cũng như 

các khái niệm khác về KCNST, Phạm 

Nguyễn Ngọc Anh cũng không đặt nặng 

ranh giới của KCN so với khu dân cư như 

khái niệm KCN trước kia. Tác giả cho 

rằng KCNST là một cộng đồng các doanh 

nghiệp sản xuất và dịch vụ có mối liên kết 

mật thiết trên cùng một lợi ích: hướng tới 

một hoạt động mang tính xã hội, kinh tế 

và môi trường chất lượng cao, thông qua 

sự hợp tác trong việc quản lý các vấn đề 

môi trường và nguồn tài nguyên. Bằng 

các hoạt động hợp tác chặt chẽ với nhau, 

“cộng đồng” KCNST sẽ đạt được một 

hiệu quả tổng thể lớn hơn nhiều so với 

tổng các hiệu quả mà từng doanh nghiệp 

hoạt động lẻ gộp lại (Anh, 2011). Khác 

với Phạm Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn 

Cao Luận đưa ra đặc điểm của KCNST 

cần có phải hội tụ đầy đủ các đặc điểm: (i) 

một mạng lưới các doanh nghiệp sử dụng 

các bán thành phẩm, phế phẩm hay phụ 

phẩm của nhau; (ii) một tập hợp các 

doanh nghiệp tái chế; (iii) một tập hợp các 

công ty có công nghệ sản xuất bảo vệ môi 

trường; sản xuất sản phẩm “sạch”; (iv) 

một KCN được thiết kế theo một chủ đề 

môi trường nhất định; (v) một KCN với 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình 

xây dựng bảo vệ môi trường; (vi) một khu 

vực phát triển hỗn hợp và đồng bộ 

(Nguyễn Cao Luận, 2014). Theo những 

đặc điểm mà Nguyễn Cao Luận đưa ra 

nêu rõ những yêu cầu trong liên kết của 

vòng tuần hoàn vật chất của cộng sinh 

công nghiệp.  

Như vậy, KCNST là một tập hợp 

công nghiệp, có mối liên kết với nhau 

theo quan hệ cộng sinh công nghiệp nhằm 

mục tiêu sản xuất, đem lại hiệu quả kinh 

tế và đạt được các mục tiêu về môi trường 

và xã hội. KCNST không nhất thiết có 

một ranh giới nào đó. KCNST là trường 

hợp riêng của KCN nhưng dưới một góc 

độ khác thì sự phát triển của KCNST vượt 

quá những khung khổ mà một KCN thông 

thường trên các khía cạnh về: Mối liên kết 

giữa các khâu của các đơn vị sản xuất; 

Các vấn đề xã hội khác; Và các vấn đề 

khác về phạm vi không gian, quy 

hoạch…Nếu như trong KCN chỉ dừng lại 

việc cùng sử dụng chung cơ sở hạ tầng, hệ 



 

thống xử lý nước thải rác thải, hay các 

dịch vụ cho KCN như môi trường, bảo 

vệ... thì trong KCNST yêu cầu cao hơn 

bởi các liên kết giữa các doanh nghiệp 

theo kiểu quan hệ cộng sinh công nghiệp 

trong việc sử dụng vật liệu đầu ra, đầu 

vào. Do yếu tố về liên kết là tối quan 

trọng, cũng như khái niệm chất thải 

dường như không còn đối với một 

KCNST hoàn thiện nên vấn đề về ranh 

giới của KCNST với khu vực dân cư 

không còn quan trọng như trong trường 

hợp của một KCN thông thường. Ngoài 

ra, KCNST còn muốn đạt được các yêu 

cầu về xã hội nhằm đảm bảo dịch vụ xã 

hội cho người lao động.  

Bảng 1: So sánh hình thức khu công nghiệp và khu công nghiệp sinh thái 

 Khu công nghiệp Khu công nghiệp sinh thái 

Mục tiêu Phát triển công nghiệp 

theo hướng tập trung 

giảm ô nhiễm môi 

trường 

Tăng hiệu suất trong phát triển công 

nghiệp 

Tăng hiệu suất sử dụng năng lượng và 

nguồn vật chất giữa các đơn vị sản xuất 

Hiệu quả về khía cạnh kinh tế Có được tính đến Có được tính đến 

Hiệu quả về khía cạnh môi 

trường 

Có được tính đến Cao hơn 

Hiệu quả về khía cạnh xã hội Có được tính đến Cao hơn 

Tính liên kết Không phải là thước đo 

Hiện tại rời rạc 

Thước đo quan trọng.  

Được coi là yếu tố quan trọng 

Yếu tố quan trọng - Hợp tác giữa các bên 
 

2.2.2. Vai trò của hình thành khu 

công nghiệp sinh thái  

Phát triển hình thức KCNST theo lý 

thuyết về cộng sinh công nghiệp là một 

hướng đi bền vững trong phát triển kinh tế. 

Áp dụng hệ sinh thái công nghiệp trong 

phát triển kinh tế đem lại hiệu quả nhất 

định về kinh tế, môi trường và xã hội.  

- Lợi ích về mặt kinh tế 

Ngoài các hoạt động sản xuất công 

nghiệp như những KCN thông thường, sự 

liên kết giữa các đơn vị sản xuất công 

nghiệp trong KCNST tạo ra sự luân 

chuyển về năng lượng, vật chất giúp sử 

dụng hiệu quả nguồn vật liệu. Tiết kiệm 

trong nguồn vật liệu đem lại phần nào đó 

lợi ích về mặt kinh tế. Ngoài ra, do việc 

liên kết trong sử dụng nguồn vật liệu mà 

giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí 

trong khâu xử lý chất thải ra môi trường. 

Như vậy, các doanh nghiệp trong 

KCNST giảm chi phí và tăng hiệu quả 

sản xuất thông qua liên kết sử dụng năng 

lượng và vật chất, và giảm chi phí xử lý 

chất thải. ADB cho rằng đó là việc tiết 

kiệm chi phí thông qua việc chia sẻ chi 

phí công nghiệp do dùng chung một số 

dịch vụ kinh doanh phổ biến như: quản 

lý rác thải chung, huấn luyện, mua sắm, 

đội quản lý khẩn cẩp, hệ thống thông tin 



môi trường và các dịch vụ hỗ trợ khác. 

Fleig (2000) cho rằng cách tiếp cận tích 

hợp trong phát triển KCNST có thể hõ trợ 

doanh nghiệp khắc phục những rào cản 

này và tiếp các khoản đầu tư mà họ có 

thể yêu cầu để cải thiện hiệu suất sản xuất 

công nghiệp (Fleig, 2000). Tuy nhiên, từ 

việc phát triển KCN sinh thái tại 

KalundBorg ở Đan Mạch, Jacobsen và 

Noel Brings (2006) lại cho rằng đôi khi 

lợi ích trực tiếp thu được đối với các 

doanh nghiệp là rất nhỏ, và mục đích của 

họ khi thực hiện cộng sinh công nghiệp 

được trú trọng hơn bởi các lợi ích gián 

tiếp như: tầm nhìn xa trong tương lai khi 

tiết kiệm tài nguyên sẵn có hiện tại, hoặc 

là những tham vọng "vượt qua hàng rào 

nhà máy" như vị thế, sự ảnh hưởng... 

(Jacobsen và Noel Brings, 2006). Nhìn 

nhận sự phát triển của KCNST ở Châu Á 

trong thời điểm thị trường bất động sản, 

ADB (2001) còn đánh giá KCNST có thể 

tạo ra những lợi thế canh tranh đặc biệt 

khác.  

Như vậy, các lợi ích về mặt kinh tế có 

thể tính đến bao gồm cả những lợi ích trực 

tiếp và lợi ích gián tiếp. Các lợi ích trực 

triếp bao gồm: giảm chi phí do tăng hiệu 

suất sử dụng năng lượng và dòng vật chất, 

chia sẻ chi phí cho các dịch vụ chung 

trong KCNST. Lợi ích gián tiếp bao gồm: 

tăng khả năng tiếp cận các khoản đầu tư, 

vị thế hoặc tầm ảnh hưởng do sự liên kết 

giữa các doanh nghiệp và do nằm trong 

KCNST. 

- Lợi ích về môi trường  

Lợi ích về mặt môi trường của việc 

phát triển các KCNST được thông qua 

việc giảm lượng chất thải ra môi trường 

do việc tái sử dụng lại chất thải công 

nghiệp của quá trình sản xuất cũ, sử dụng 

hiệu quả hơn. ADB (2001) cho rằng lợi 

ích môi trường thông qua: Giảm nguồn ô 

nhiễm và chất thải do giảm nhu cầu tài 

nguyên thiên nhiên; giảm gánh nặng môi 

trường do sản xuất sạch hơn. Trước hết, 

thể hiện rõ trong việc các doanh nghiệp 

sản xuất giảm lượng phát thải ra môi 

trường bao gồm cả năng lượng bức xạ 

nhiệt, nhiệt hơi nước, giảm lượng chất 

thải. Việc sử dụng tối đa các vật chất của 

bản thân các doanh nghiệp hay giữa các 

doanh nghiệp với nhau tạo ra lợi ích cao 

đối với môi trường. Ở mức phát triển cao 

nhất của KCNST, khi các mối liên kết 

chặt chẽ được tạo ra, ở đây không còn 

khái niệm về chất thải công nghiệp vì tất 

cả vật chất chảy theo vòng tuần hoàn khép 

kín giống như hệ sinh thái trong tự nhiên. 

Đạt được ngưỡng này, lợi ích về môi 

trường của KCNST là cực đại. 

- Lợi ích xã hội 

Mục tiêu của phát triển bền vững là 

đảm bảo nhu cầu của hiện tại mà không 

ảnh hưởng đến thế hệ tương lai, khái niệm 

này luôn đặt ra tính công bằng giữa các thế 

hệ. Lý thuyết về STHCN vận dụng trong 

phát triển công nghiệp đạt được mục tiêu 

về kinh tế, xã hội mà đặc biệt là môi 

trường. STHCN sử dụng hiệu quả hơn 

nguồn nguyên liệu và giảm tối đa chất thải 

ra môi trường, điều này vừa đạt mục tiêu 

về môi trường, vừa đảm bảo tính công 

bằng trong sử dụng thiên nhiên giữa các 

thế hệ. Quay vòng, tái sử dụng trong đầu 

vào và đầu ra giữa các công ty tiết kiệm 

chi phí đầu vào cũng như chi phí xử lý rác 

thải đầu ra, điều này đạt được lợi ích trong 

khía cạnh kinh tế. Cuối cùng, hình thành 

mối liên kết mới trong chuỗi vật chất tạo 



 

thêm việc làm mới vì thế đạt được mục tiêu 

về mặt xã hội. Như vậy, tiếp cận STHCN 

trong phát triển kinh tế là phương tiện đạt 

được mục tiêu về phát triển bền vững, vừa 

tăng trưởng kinh tế, đảm bảo môi trường, 

xã hội, mà vẫn đạt được tính công bằng 

giữa các thế hệ. 

2.2.3. Đặc điểm khu công nghiệp 

sinh thái 

Đặc điểm của một KCNST phải được 

xác định trong các khía cạnh về: quy 

hoạch không gian, công nghệ của các 

công ty, mối liên hệ trong sản xuất giữa 

các công ty. Một trong những yếu tố đem 

lại thành công trong việc hình thành 

KCNST là tổ chức thiết kế và quy hoạch 

ngay từ bước đầu, đối với quá trình phát 

triển KCNST cần nâng cao hiệu quả quản 

lý để duy trì những mối liên kết trong 

KCNST đã được hình thành. Tương tự với 

việc phạm vi không gian của một KCN 

thông thường, KCNST được xác định rõ 

về không gian, có quy hoạch ngay từ đầu. 

Ví dụ trong trường hợp các KCNST ở Ý 

chỉ được công nhận khi được đánh giá đủ 

trên các tiêu chí cứng về: quy hoạch và đô 

thị; cơ sở hạ tầng; và các tiêu chí quản lý 

và 78 tiêu chí mềm khác (Daddi và cộng 

sự, 2015). 

Về tính chất, KCNST cần đạt được 3 

tính chất: Giảm nhu cầu sử dụng năng 

lượng cũng như giảm lãng phí và tiêu thụ 

nguồn tài nguyên khan hiếm; chất thải 

công nghiệp và các sản phẩm phế thải nên 

sử dụng làm đầu vào cho quá trình công 

nghiệp; hệ thống cần được đa dạng và linh 

hoạt để hấp thụ và phục hồi từ những cú 

sốc bất ngờ (Frosch và Gallopoulos, 

1989). Nguyên tắc của việc hình thành 

KCNST cần theo nguyên tắc của lý thuyết 

về STHCN áp dụng trong trường hợp cụ 

thể của một KCNST. Để vòng tuần hoàn 

công nghiệp được thực hiện hiệu quả giữa 

các doanh nghiệp trong KCNST hoặc 

tham gia vào KCNST thì công bằng trong 

phân chia lợi ích là điều trước tiên cần 

được đảm bảo. Đây là lợi ích tối quan 

trọng giúp cho các doanh nghiệp chủ động 

tham gia vào chuỗi tuần hoàn, và hợp tác 

với các doanh nghiệp khác. Thiếu công 

bằng trong phân chia lợi ích nhất là lợi ích 

về mặt kinh tế trong kinh doanh sẽ khiến 

cho việc vận hành vòng tuần hoàn vật chất 

giữa các bên gặp khó khăn. 

Hộp 1: Tuần hoàn vật chất giữa 2 chu trình sản xuất  

hoặc 2 doanh nghiệp sản xuất 

Sơ đồ thể hiện ngắn gọn về tuần hoàn vật chất giữa 2 doanh nghiệp hoặc giữa 2 chu 

trình sản xuất (có thể trong 1 doanh nghiệp). Trong quy trình cũ, đầu ra của A và B 

bao gồm sản phẩm (hay thành phẩm, có giá trị kinh tế) và chất thải (nước thải, chất 

thải rắn ... thứ bỏ đi, không được sử dụng, không có giá trị kinh tế). Trong quy trình 

mới, đầu ra của A không còn chất thải, và một phần trong đó được sử dụng làm nguyên 

liệu đầu vào của B. Khi vòng tuần hoàn vật chất tối ưu, chỉ còn khái niệm về sản phẩm 

đầu ra, không còn khái niệm chất thải. Các sản phẩm đầu ra này có thể được tiêu dùng 

cho sinh hoạt hoặc tiêu dùng cho nhiều quy trình sản xuất khác nhau. 



Hình 1: Sơ đồ hóa về mối quan hệ vật chất giữa các chu trình  

sản xuất/doanh nghiệp sản xuất 

 

3. KINH NGHIỆM HÌNH THÀNH 

VÀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG 

NGHIỆP SINH THÁI Ở MỘT SỐ 

QUỐC GIA CHÂU Á 

Trong khu vực Châu Á, Hàn Quốc và 

Trung Quốc là 2 trường hợp nghiên cứu 

điển hình phù hợp với Việt Nam. Nếu Hàn 

Quốc là một quốc gia khá thành công trong 

việc thực hiện, thì Trung Quốc lại là quốc 

gia có nhiều điểm gần gũi về mặt thể chế. 

Nghiên cứu sự phát triển KCNST ở 2 quốc 

gia này để có thể rút ra bài học cho việc 

phát triển KCNST ở Việt Nam.  

3.1. Sáng kiến phát triển KCNST ở 

Hàn Quốc 

3.1.1. Bối cảnh ra đời  khu công 

nghiệp sinh thái ở Hàn Quốc 

Sau một thời gian phát triển công 

nghiệp, Hàn Quốc cũng gặp các vấn đề cơ 

bản như ô nhiễm môi trường, lãng phí tài 

nguyên và năng lượng. Trước năm 1980s, 

Hàn Quốc phát triển công nghiệp mạnh mẽ.   

Từ giai đoạn cuối những năm 80 của 

thế kỷ XX cho đến những năm đầu của 

thập kỷ 90, tiếp cận của thế giới chuyển 

sang các vấn đề về sản xuất sạch hơn, sản 

xuất xanh, phát triển bền vững. Từ năm 

1995, Hàn Quốc bắt đầu các chương trình 

phát triển kinh tế thân thiện với môi 

trường. Việc thực hiện các luật mới trong 

phát triển công nghiệp theo hướng sản xuất 

sạch hơn ở nước này là cơ sở cho việc hình 

thành ý tưởng chuyển đổi các mô hình 

KCN phức hợp sang KCNST trên cả nước. 

Sự bắt đầu này của Hàn Quốc là chậm hơn 

so với các quốc gia công nhgiệp phát triển 

khác 1 thập kỷ, nhưng vẫn là một trong 

những quốc gia dẫn đầu khu vực trong 

phát triển hình thức KCNST.   

Đến năm 2005, Hàn Quốc chính thức 



 

đưa ra sáng kiến về phát triển KCNST. 

Trong điều kiện của Hàn Quốc, sáng kiến 

về KCNST là hết sức cần thiết đối với các 

doanh nghiệp trong việc đảm bảo các tiêu 

chuẩn ngày càng cao về mặt môi trường đối 

với cơ quan quản lý. Nhằm thực hiện chiến 

lược, Hàn Quốc lựa chọn 5 trường hợp thí 

điểm là: Ulsan, Pohang, Yeosu và Banwol-

Sihwa và Cheongju Tuy nhiên, sự phát 

triển sáng kiến KCNST trong giai đoạn đầu 

của Hàn Quốc còn nhiều vấn đề bất cập.   

Tóm lại, lịch sử phát triển của công 

nghiệp theo lãnh thổ của Hàn Quốc có một 

số mốc quan trọng sau (xem bảng 2). 

Bảng 2: Các mốc phát triển công nghiệp theo lãnh thổ ở Hàn Quốc 

Năm Sự kiện 

1962 Thành lập liên hợp công nghiệp 

1973 Thành lập phức hợp KCN phức hợp: Ulsan, Pohang 

Từ 1980 Tăng trưởng cân bằng trong đó cụm công nghiệp nhỏ phát triển nhiều hơn ở 

trung tâm phía Tây Nam của Hàn Quốc 

1990 Phát triển tập trung vào công nghệ cho tri thức 

1995 Bắt đầu phát triển kinh tế thân thiện với môi trường  

2000 Từ năm 2000 đa dạng hóa thúc đẩy công nghệ cao và công nghiệp xanh. 

 Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ban hành “Đạo luật 

Đẩy mạnh Môi trường - Thân thiện với tinh thần công nghiệp” (APEFIS) và 

thiết lập một Hệ thống thể chế cho sản xuất sạch hơn và quản lý môi trường 

hệ thống (EMS) dựa trên tiêu chuẩn ISO 14001 

 Thành lập các trung tâm KCNST khu vực  

2013 Điều 21 Luật “Xúc tiến chuyển đổi sang cấu trúc công nghiệp thân thiện với 

môi trường” (MOTIE)  

Nguồn: Tổng hợp (Park và cộng sự., 2008 ; Suk-Chan Ko, 2014; Jun Mo Park và cộng sự, 2016; Gue 

Hwan Hwang, 2016) 

Đối với mỗi trường hợp thí điểm, có 

các chính sách hỗ trợ phù hợp. Trường 

hợp điển hình của Hàn Quốc là Ulsan đã 

phát triển 13 mạng lưới cộng sinh công 

nghiệp với 41 công ty tham gia. Các yếu 

tố cần thiết cho việc hình thành các dự án 

cộng sinh công nghiệp cần phải có 3 bước 

quan trọng: nghiên cứu khả thi; đàm phán 

giữa các bên; và chia sẻ lợi ích tương 

đương đương. Mỗi một bước nhằm đạt 

mục đích nhất định để đảm bảo cho việc 

thực hiện chiến lược được thành công. Cụ 

thể, đầu tiên từ nghiên cứu khả thi, phát 

triển mạng lưới cộng sinh công nghiệp, 

thông qua việc tiến hành các phân tích 

SWOT nhằm đánh giá điểm mạnh điểm 

yếu, thiết kế các hỗ trợ phù hợp. Tiếp theo 

đàm phán giữa các bên liên quan trong 

việc thực hiện quan hệ cộng sinh công 

nghiệp, giảm nguy cơ các mạng lưới 

không hoạt động khi triển khai. Cuối cùng 

và cũng rất quan trọng là việc thực hiện 



chia sẻ lợi ích tương đương giữa các 

doanh nghiệp, đảm bảo cho việc các quan 

hệ cộng sinh được triển khai bước đầu, 

duy trì và phát triển sau đó. 

3.1.2. Đặc điểm về quy mô, tính chất, 

loại hình, công nghệ, quy hoạch 

KCNST ở Hàn Quốc được phát triển 

dựa trên các khu công nghiệp phức hợp 

(CIs). Trong giai đoạn đầu chú trọng vào 

việc chuyển đổi mô hình, xây dựng nền 

tảng cơ bản cho việc phát triển mô hình 

KCNST riêng của Hàn Quốc. Trên lý 

thuyết KCNST phát triển theo chiến lược 

của Hàn Quốc  nằm trong phạm vi các 

cụm, KCN Trên thực tế, các mỗi liên kết 

theo ngành đã vượt ra khỏi phạm vi một 

KCN thông thường. Mặc dù trong giai 

đoạn đầu, giới hạn không gian của các 

liên kết trong Các KCNST còn đơn giản, 

nhưng ở các giai đoạn sau, liên kết trong 

các KCNST phát triển theo hướng đan 

xen kiểu nan quạt (Jun Mo Park và cộng 

sự, 2016). Ví dụ dự án liên kết trong 

Pohang, riêng trong giai đoạn đầu tiên, 

các KCNST Hàn Quốc thực hiện 116 dự 

án trong 5 lĩnh vực ở 7 KCN phức hợp 

được chọn. Tuy nhiên, trong giai đoạn 

đầu, các dự án chủ yếu tập trung vào 

nghiên cứu, phát triển công nghệ, phổ 

biến và xây dựng năng lực. Trong pha đầu 

tiên của chiến lược, phần lớn số dự án là 

tập trung vào việc tái sử dụng sản phẩm 

phụ, sử dụng nhiệt dư, và sử dụng chất 

thải (Hình 2). Ở pha đầu tiên của chiến 

lược chưa thành công mặc dù tiêu tốn một 

lượng tiền nhất định (Jun Mo Park và 

cộng sự, 2016). Nguyên nhân chủ yếu là 

do thực hiện ở bước đầu, còn một số vấn 

đề hạn chế nhất là trong cơ chế phối hợp 

và chia sẻ lợi ích giữa các doanh nghiệp. 

3.1.3. Công cụ chính sách, chương 

trình hành động, vai trò của nhà quản lý 

Thành công của việc phát triển 

KCNST ở Hàn Quốc cần kể đến 2 vấn đề 

hết sức quan trọng gồm: Sáng kiến 

KCNST; Và nền tảng chính sách tạo điều 

kiện cho việc thực thi các liên kết và hợp 

tác lưu chuyển dòng vật chất.  

Thứ nhất, Hàn Quốc triển khai chương 

trình sáng kiến về KCNST để tạo ra những 

giá trị mới từ các dòng vật chất và năng 

lượng chưa được tận thu trên nguyên tắc 

của STHCN. Chương trình sáng kiến 

KCNST được thực hiện có lộ trình và phân 

vai rõ ràng cho các đơn vị có liên quan bao 

gồm: Bộ thương mại, Công nghiệp và Năng 

lượng Hàn Quốc (MOCIE), Trung tâm sản 

xuất sạch hơn Hàn Quốc (KNCPC), và 

KICOX (Công ty phức hợp KCNST). Kế 

hoạch thực hiện, phát triển KCNST ở Hàn 

Quốc theo 3 giai đoạn: giai đoạn đầu tập 

trung vào việc chuyển đổi từ mô hình KCN 

phức hợp sang mô hình KCNST; giai đoạn 

Hình 2: Cơ cấu các dự án đầu tư trong 

pha 1 của chiến lược phát triển KCNST 

của Hàn Quốc giai đoạn 2005-2010 

 

Nguồn: Xử lý từ số liệu của Jun Mo Park, 2016 



 

thứ hai tập trung vào việc mở rộng việc 

chuyển đổi; giai đoạn thứ 3 tập trung việc 

phát triển mô hình KCNST riêng của Hàn 

Quốc (bảng 3). Trong mỗi giai đoạn, có các 

cơ quan khác nhau phụ trách các nội dung 

liên quan, trong đó MOTIE đóng vai trò 

thiết lập và thi hành chính sách cho 

KCNST, cung cấp gói tài chính cho 

KCNST. Ngoài ra, còn thực hiện nhiệm vụ 

đánh giá hàng năm các dự án KCNST đang 

thực hiện. KICOX có nhiệm vụ quản lý 

KCNST, 5 trung tâm KCNST cấp vùng, lập 

kế hoạch, quản lý các gói tài trợ, và tổ chức 

lấy ý kiến đánh giá của tư vấn khu vực. Với 

vai trò là một ủy ban đánh giá, KICOX thiết 

kế KCNST, đánh giá dự án KCNST và 

trung tâm KCNST cấp vùng. Ngoài ra, tiến 

hành rà soát các vấn đề cốt lõi của việc phát 

triển KCNST. Trung tâm KCNST khu vực 

giữ thực hiện nhiệm vụ đánh giá kế hoạch 

cấp vùng, phát triển và hỗ trợ và giám sát 

các dự án với sự giúp đỡ của Ủy ban tư vấn 

khu vực thông qua hoạt động hỗ trợ, tư vấn 

dự án, hướng dẫn hoạt động cho văn phòng 

khu vực. 

Thứ hai, trước khi thực hiện Chương 

trình phát triển KCNST quốc gia, để tạo 

tiền đề cho việc thực thi các dự án cộng 

sinh công nghiệp, Hàn Quốc đã xây dựng 

nền tảng về cơ sở chính sách. Các chính 

sách này nhằm tạo ra khuôn khổ chung 

cho các ngành công nghiệp về môi 

trường, cũng như việc tạo điều kiện cho 

việc quay vòng, sử dụng nguồn vật chất 

đầu ra. Một số các chính sách hỗ trợ cho 

sự phát triển của các KCNST giai đoạn 

đầu của Hàn Quốc gồm: sự thay đổi về 

thể chế; chính sách hỗ trợ tài chính; 

truyền thông và quảng bá hình ảnh. Cụ 

thể như sau: 

- Năm 2004, đưa ra Điều 21 Luật về 

“Xúc tiến chuyển đổi sang cấu trúc công 

nghiệp thân thiện với môi trường” do 

chính phủ ban hành vào đã có tác động 

đáng kế tới việc các yếu tố phát triển 

KCNST tại Hàn Quốc  (Gue Hwan Hwang 

và cộng sự, 2016). Vì thế đề xuất chính 

sách hỗ trợ mở rộng cần được phát triển để 

áp dụng các chiến lược đa dạng vào dự án 

KCNST quốc gia, bao gồm những chiến 

lược đa dạng nhưng có định giá thấp cho 

việc phát triển môi trường sinh thái. Thay 

đổi hành động về cơ cấu công nghiệp thân 

thiện với môi trường tạo ra một khung khổ 

pháp lý bao quát cho hoạt động của các 

trung tâm KCNST khu vực.  

- Năm 2006, các trung tâm này chịu 

trách nhiệm trong việc khảo sát thu thập số 

liệu cần thiết từ TW và địa phương. Ngoài 

ra, còn thực hiện vai trò kết nối giữa các 

bên chuyên gia, điều phối viên, hình thành 

mạng lưới thông tin hữu ích cho các doanh 

nghiệp tham gia dự án. 

- Năm 2007 Hàn Quốc sửa đổi trong 

chính sách về quản lý chất thải. Cụ thể, 

tương tự trường hợp của Việt Nam, quy 

định trong chính sách về quản lý chất thải 

rắn hạn chế cho lĩnh vực công nghiệp sử 

dụng thải rắn làm đầu vào cho quy trình 

sản xuất nhiệt năng.  

- Năm 2009, Hàn Quốc sửa đổi về 

chính sách liên quan đến hàng động phát 

triển cụm và cụm công nghiệp. Chính sách 

này công nhận các ngành công nghiệp môi 

trường và công nghiệp nhiệt dư thuộc khu 

công nghiệp phức hợp. Sửa đổi này, là hết 

sức quan trọng cho việc xây dựng các dự 

án cộng sinh công nghiệp trong sử dụng 

nhiệt dư, cũng như công nghiệp xử lý và 

tái sử dụng chất thải.  



- Năm 2010, KICOX đề xuất phương 

án thay đổi cụm từ sử dụng từ rác thải sang 

phụ phẩm đối với một số sản phẩm đầu ra 

như bùn thải, để được hợp pháp việc sử 

dụng các dạng vật chất này làm nguyên 

liệu đầu vào cho quá trình sản xuất nhiệt, 

nhựa...Phương án thay đổi cụm từ sử dụng 

trong công nghiệp để tăng khả năng sử 

dụng để tối đa hóa việc sử dụng khái niệm 

trong KCNST. Cụ thể, các chính sách liên 

quan đến sản xuất công nghiệp và môi 

trường trước kia, luôn có các quy định cụ 

thể về việc xử lý chất thải công nghiệp, vì 

vậy các sản phẩm đầu ra nàykhông được 

phép sử dụng làm hàng hóa trong giao dịch 

giữa các doanh nghiệp. Như vậy, việc sử 

dụng khái niệm mới trong sản xuất công 

nghiệp với các sản phẩm đầu ra thích hợp 

cho phép việc sử dụng chất thải của quy 

trình sản xuất này (hoặc doanh nghiệp này) 

làm nguyên liệu cho quy trình sản xuất 

khác (hoặc doanh nghiệp sản xuất khác).  

Ngoài các thay đổi về thể chế, Hàn 

Quốc còn có chính sách hỗ trợ về vốn. Trên 

cơ sở của đánh giá của các dự án KCNST 

mà tổng số vốn được hỗ trợ bước đầu đến 

từ Bộ công nghiệp Hàn Quốc có thể khác 

nhau. Đối với các dự án tiền khả thi, tối đa, 

MOTIE có thể hỗ trợ tới 75% kinh phí dự 

án, phần còn lại là vốn từ chính quyền địa 

phương và các công ty tham gia nhưng tối 

thiểu không dưới 10% tổng vốn đầu tư của 

dự án (Jun Mo Park và cộng sự, 2016). Tuy 

nhiên, đây chủ yếu là cơ chế tài chính hỗ 

trợ trong việc thực hiện nghiên cứu, đối với 

tài chính trong việc thực hiện dự án đều do 

doanh nghiệp công nghiệp chi trả. 

Trong pha 2 của chương trình được 

triển khai trên thực tế từ 2010-2014, nhờ 

nỗ lực trong truyền thông và quảng bá hình 

ảnh và những kết quả đã đạt được trước đó 

mà tỷ lệ số dự án do doanh nghiệp tư nhân 

khởi sướng cao hơn hẳn. Ngoài ra, KICOX 

cũng xây dựng mô hình KCNST cụ thể và 

có những hỗ trợ thích hợp cho từng trường 

hợp phù hợp với chiến lược phát triển 

riêng của họ (GGGI, 2017).  

Việc thực hiện chương trình KCNST 

quốc gia ở Hàn Quốc đã đạt được những 

thành công nhất định có tác động tốt đến 

sự phát triển công nghiệp nói riêng và nền 

kinh tế nói chung. Kết quả đạt được bao 

gồm: nỗ lực mở rộng kết nối thông tin, mở 

rộng mối quan hệ giữa các bên liên quan;  

vai trò của các trung tâm EIP vùng và 

điều phối viên địa phương;  sử dụng hiệu 

quả nguồn tài chính công mà tạo điều 

kiện đầu tư tư nhân; tiếp cận kinh doanh 

tập trung vào lợi nhuận kinh tế của hệ 

thống IS; nhấn mạnh vào việc thúc đẩy 

các chương trình đặc biệt là thông qua 

những ví dụ thành công;  giảm CO2 và 

các khí độc hại khác thông qua tiết kiệm 

đáng kể năng lượng và vật liệu sử dụng; 

cơ hội kinh doanh từ sản phẩm phụ và tái 

chế chất thải; đầu tư lớn cho cơ sở công 

nghiệp và hạ tầng mới; cải thiện môi 

trường (GGGI, 2017). 

Bảng 3: Các giai đoạn phát triển KCNST ở Hàn Quốc 

 Giai đoạn thứ 1 Giai đoạn thứ 2 Giai đoạn 3 

MOCIE 2004-2008 2009-2013 

Mở rộng chuyển đổi các 

KCNST 

2014-2018 

Xây dựng Các KCNST 

mới 



 

 Giai đoạn thứ 1 Giai đoạn thứ 2 Giai đoạn 3 

Chuyển đổi thí điểm 

từ KCN phức hợp 

sang các KCNST 

KNCPC 2005-2009 

Chuyển đổi thí điểm 

(5 KCN phức hợp 

đang tồn tại) 

2010-2014 

Mở rộng mạng lưới tuần 

hoàn tài nguyên 

(Hơn 20 KCN phức hợp 

đang tồn tại) 

2015-2019 

Bắt đầu mô hình KCNST 

Hàn Quốc 

(2 KCN phức hợp mới) 

KICOX Từ 11/2005 

Chuyển đổi thí 

nghiệm 

(5 KCN phức hợp 

đang hoạt động) 

06/2010-12/2014 

Mở rộng mạng lưới tuần 

hoàn tài nguyên 

(38 KCN phức hợp) 

01/2015-12/2019 

Hình thành mô hình 

KCNST Hàn Quốc (mạng 

lưới quốc gia) 

 

Nguồn: Jun Mo Park, Joo Young Park và Hung-Suck Park, 2016 

3.1.4. Phát triển khu công nghiệp 

phức hợp Ulsan 

Ulsan là 1 trong 3 khu công nghiệp phức 

hợp được lựa chọn thí điểm đầu tiên trong 

số 5 KCN thí điểm chuyển đổi sang mô hình 

KCNST ở Hàn Quốc. Tiền thân của Ulsan 

là một thành phố, từ những năm 1960s, công 

nghiệp của Ulsan đã phát triển mạnh mẽ và 

trở thành trung tâm công nghiệp của Hàn 

Quốc. Đến năm 2006, Ulsan có 2 khu công 

nghiệp quốc gia2, 5 khu công nghiệp phức 

hợp3, và 4 khu nông nghiệp công nghiệp 

phức hợp4 (Park và Won, 2008). Mặc dù 

năm 2015 Ulsan mới được lựa chọn là mô 

hình thí điểm cho việc phát triển các quan hệ 

cộng sinh công nghiệp trong sáng kiến phát 

triển KCNST của Hàn Quốc, nhưng trong 

thực tế, các quan hệ này đã được thực hiện 

trước đó từ những năm 1990s với các liên 

kết trong hệ thống tiện ích tập thể, trao đổi 

sản phẩm phụ, sử dụng hơi thừa, kết nối 

năng lượng hơi, sử dụng hơi thừa, tái chế 

nước thải công nghiệp.  

 

Ulsan là khu vực tập trung công 

nghiệp, với nhiều các hình thức bao gồm 

các trường đại học nghiên cứu, các doanh 

nghiệp sản xuất. Hai mục tiêu phát triển 

KCNST Ulsan là: phát triển thành trung 

tâm ECO Ulsan bao gồm cả nghiên cứu và 

triển khai; và cải tạo 2 khu công nghiệp 

quốc gia là Mipo và Onsan. Các quan hệ 

cộng sinh công nghiệp được phát triển ở 

Ulsan chủ yếu là hệ thống tiện ích chung, 

trao đổi sản phẩm phụ, sử dụng nhiệt hơi.  

Cơ chế hỗ trợ cho Ulsan bao gồm: Cơ 

chế hỗ trợ chung đối với các dự án thuộc 

sáng kiến KCNST; và cơ chế hỗ trợ riêng 

ở cấp độ khu vực. Hỗ trợ ở cấp độ khu 

vực, Trung tâm sản xuất sạch hơn Hàn 

Quốc và KICOX có vai trò chủ trì và giám 

sát, tổ chức triển khai kế hoạch cùng với 

các bên liên quan khác gồm chính quyền 

địa phương, doanh nghiệp, nhóm cộng 

đồng dân sự, nhóm nghiên cứu và các 

nhóm khác. Trong giai đoạn đầu, hỗ trợ 

về mặt nghiên cứu và xây dựng các kế 



hoạch thực hiện. Tiếp đó là hỗ trợ trong 

việc phân bổ ngân sách và tìm kiếm 

nguồn đầu tư tài chính (Park và cộng sự, 

2008). 

Như vậy, bản thân Ulsan là một trung 

tâm công nghiệp, việc chọn Ulsan như một 

trường hợp điển hình để thí điểm sáng kiến 

công nghiệp sinh thái là nằm đưa các quan 

hệ cộng sinh công nghiệp vào các công ty 

trong khu vực Ulsan cụ thể là cải tạo 2 khu 

công nghiệp quốc gia là Mipo và Onsan. 

Thành công của Ulsan có được trước hết là 

do hỗ trợ trong việc thực hiện dự án, tiếp 

theo nữa là khi các bên nhất là giữa các 

doanh nghiệp có liên quan cùng hợp tác, 

chia sẻ thông tin, chia sẻ lợi ích.  

3.2. Phát triển KCNST gắn với kinh 

tế tuần hoàn ở Trung Quốc 

3.2.1. Bối cảnh ra đời khu công 

nghiệp sinh thái ở Trung Quốc 

Trung Quốc cũng giống 

với các quốc gia khác, hình 

thức KCNST xuất hiện trong 

bối cảnh phát triển công 

nghiệp và các vấn đề nổi bật 

về môi trường. Tuy nhiên, so 

với trường hợp của Hàn Quốc, 

sự xuất hiện của hình thức này 

chậm trễ hơn. Năm 1984 hình 

thức KCN xuất hiện ở Trung 

Quốc (Liu, 2011). Đến cuối 

những năm 1990s khái niệm 

về KCNST mới được đưa vào 

Trung Quốc bởi Bộ Môi 

trường Trung Quốc (Zhao và 

cộng sự, 2017; Bai và cộng sự, 

2014; Zhang và cộng sự, 

2009). Hơn 10 năm sau đó mới bắt đầu 

thực hiện thí điểm hình thức KCNST. 

Cũng trong giai đoạn này số lượng KCN 

ở Trung Quốc tăng lên nhanh chóng, đi 

kèm với nó là các vấn đề ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng, vì thế thúc đẩy sự 

phát triển KCNST trong giai đoạn tiếp 

theo. Tiếp cận về phát triển KCNST ở 

Trung Quốc là kiểu tiếp cận song song 

giữa mối quan hệ cộng sinh công nghiệp 

của lý thuyết STHCN với nền kinh tế 

tuần hoàn.

Bảng 4: Mốc quan trọng trong phát triển KCNST ở Trung Quốc 

Thời 

gian 
Sự kiện 

1984 Phát triển hình thức KCN 

1999 Tiếp cận khái niệm KCNST được Trung Quốc  

MEP và UNEP thực hiện dự án “Quản lý môi trường KCN Trung Quốc”  

Hình 3: Cơ cấu liên kết cộng sinh công nghiệp  

ở Ulsan năm 2008 

 

Nguồn: Park và Won, 2008 

 



 

Thời 

gian 
Sự kiện 

2001-2006: Thăm dò về KCNST  

2001 Chương trình quốc gia biểu diễn sinh thái (NDEIPs) 

Bắt đầu các hoạt động sinh thái tại các KCN  

12/2003  - Phương pháp tạm thời về việc áp dụng, chỉ định và quản lý các NDEIPs 

2006 – 2008 

2006 Tiếp cận theo hướng “tuần hoàn” thiết kế ngành công nghiệp tích hợp  

-Thanh Đảo là trường hợp điển hình đầu tiên cho hướng mới này. 

2006 Cơ quan bảo vệ môi trường Trung Quốc 

 đã soạn thảo ba tiêu chuẩn cho sự tương quan- 

Liên quan đến ba loại KCNST  

2007 MEP, MOST, và MOFCOM thành lập nhóm KCNST hàng đầu Nhóm Điều Phối 

Điều phối Xây dựng (ECCLG) 

2009 trở đi 

2009 KCNST đầu tiên được công nhận 

2010 Gia tăng nhanh về số lượng KCNST  

-Kế hoạch xây dựng 50 KCNST trình diễn quốc gia giai đoạn 2011-2015 

Nguồn: Tổng hợp 

3.2.2. Đặc điểm của KCNST ở Trung 

Quốc 

Tính đến tháng 7 năm 2014, Trung 

Quốc chọn 85 KCN là KCNST thử 

nghiệm quốc gia, trong đó 71 là KCNST 

tích hợp ngành, 13 KCNST cụ thể theo 

từng ngành, và một là KCNST Venous. 

Sau khi đánh giá có 26 KCNST được đề 

xuất là KCNST trình diễn quốc gia 

(MEP, 2014). 

KCNST có sự phân hóa rõ rệt theo 

vùng tương tự như sự phân hóa trong phát 

triển kinh tế ở Trung Quốc. Tùy theo từng 

giai đoạn khác nhau mà sự phân hóa về 

lãnh thổ của KCNST có sự khác biệt rõ 

nét. Trong giai đoạn đầu phát triển 

KCNST, không thấy có sự phân hóa theo 

lãnh thổ giữa các miền. Từ năm 2010, 

KCNST phát triển mạnh mẽ về số lượng 

và đi kèm theo đó là sự phân hóa rõ rệt, 

tăng dần mật độ các KCNST từ Tây sang 

Đông. Phía Đông tăng trưởng mạnh trong 

khi khu vực miền Trung ổn định, còn khu 

vực phía Tây bị bỏ lại phía sau (Bai và 

cộng sự, 2014). 

Phân loại các KCNST ở Trung Quốc 

có một số cách phân loại khác nhau tùy 

thuộc và mục đích hoặc mức độ thực hiện 

các liên kết cộng sinh công nghiệp giữa 

các doanh nghiệp trong KCNST. Trên 

thực tiễn KCNST ở Trung Quốc thường 

gồm 2 loại: Khu công nghiệp sinh thái 

trình diễn quốc gia (NDEIPs) và khu kinh 

tế tuần hoàn thí điểm quốc gia (NPCEZs) 

(Fang và cộng sự, 2007; Zhang và cộng sự, 

2010). Trong đó, khu công nghiệp trình 

diễn quốc gia chủ yếu được hình thành dựa 

trên cơ sở của Nhà nước hoặc các khu phát 

triển kinh tế và khu công nghệ cao.  

Dựa trên lĩnh vực của quan hệ cộng 



sinh công nghiệp, các khu công nghiệp sinh 

thái trình diễn quốc gia ở Trung Quốc lại 

được phân thành 3 kiểu: KCNST cụ thể hay 

chuyên ngành (công nghiệp hóa chất), 

KCNST tích hợp ngành (ví dụ công nghiệp 

hỗn hợp) và công nghiệp Venous5 (ví dụ 

ngành công nghiệp thu hồi tài nguyên) 

(Tian và cộng sự, 2013; Liu, 2015). Theo 

một cách khác, KCNST chia thành 2 loại là 

KCNST cụ thể và KCNST tuần hoàn. 

Ngoài ra, cũng còn nhiều cách phân chia 

khác nhau, ví dụ dựa trên tình trạng thực tế 

hoạt động của KCNST có NDEIPs chính 

thức được công nhận và NDEIPs tiềm năng. 

Phân biệt các khu NDEIPs chủ yếu dựa trên 

bộ chỉ số đánh giá do Trung Quốc đưa ra.  

Tương tự với trường hợp của Hàn 

Quốc , việc lựa chọn khu vực thực hiện dự 

án thường trên các KCN có sẵn, và có tiềm 

năng cho việc phát triển các quan hệ cộng 

sinh. Vì vậy, phần lớn các KCNST ở 

Trung Quốc được thiết kế dựa trên hoạt 

động sinh thái công nghiệp và việc nâng 

cấp các KCN truyền thống sang KCNST 

(Bai và cộng sự, 2014). Các liên kết đầu 

tiên trong các KCNST là sản xuất mía 

đường, điện nhôm, muối, hóa chất, bụi 

(Bai và cộng sự, 2014).  

3.2.3. Công cụ chính sách, chương 

trình hành động, vai trò của nhà quản lý 

Chính sách cho việc phát triển 

KCNST ở Trung Quốc gồm có chính sách 

hỗ trợ quản lý và chính sách hỗ trợ kỹ 

thuật. Trung Quốc  chú ý đến sự phát triển 

KCNST có hệ thống, cũng như việc tiêu 

chuẩn hóa các KCNST theo những tiêu chí 

nhất định. Điều này, thể hiện qua các quy 

định về ứng dụng, Chỉ định và Quản lý 

 

NDEIPs (thử nghiệm) năm 2003 do MEP 

ban hành nhằm chuẩn hóa ngay từ khâu 

thiết kế các KCNST. Tiếp sau đó là việc 

ban hành về bộ chỉ số đánh giá qua Thông 

tư về Chỉ số KCN do Ủy ban cải cách và 

Phát triển quốc gia ban hành, chỉ số KCN 

các bon thấp do Bộ công nghiệp và Công 

nghệ Thông tin ban hành (Geng và cộng 

sự, 2012). Áp dụng thực tế 3 bộ chỉ tiêu 

đối với 3 hình thức KCNST khác nhau ở 

Trung Quốc , phù hợp với đặc điểm riêng 

của từng khu là: HJ/T273-2006 cho KCN 

chuyên ngành; HJ274-2009 cho KCN 

phức hợp; và HJ/T275-2006 cho KCN 

Venous. Trong đó bộ chỉ tiêu dành cho 

KCN chuyên ngành gồm có 24 chỉ tiêu 

(IISD, 2016). Bộ chỉ số bao gồm các nhóm 

chỉ tiêu bao quát các lĩnh vực theo: kinh tế, 

sinh thái, môi trường. Trong đó, chỉ tiêu về 

lợi ích kinh tế nhằm đánh giá hiệu quả kinh 

tế của KCNST thông qua quy mô và chất 

lượng. Ngoài ra, còn phải biểu thị được 

đặc điểm cụ thể của KCNST. Chỉ tiêu về 

xã hội thể hiện sự đóng góp của KCNST 

vào khía cạnh xã hội của địa phương có 

KCNST. Hiệu quả kinh tế và môi trường 

sẽ phản ánh hiệu quả sinh thái của KCNST 

(Park và Behera, 2014).  

Từ việc phân tích điểm mạnh, yếu và 

bộ chỉ tiêu về phát triển KCNST ở Trung 

Quốc, Zhao và cộng sự đưa ra một số hàm 

ý chính sách gồm: chú trọng đến tương 

quan giữa các doanh nghiệp mạnh và yếu, 

tăng cường xây dựng các kết nối công 

nghiệp; nâng cao tỷ lệ nghiên cứu và phát 

triển giá trị đầu vào trong GDP. Ngoài ra, 

cũng đề xuất quy trình đánh giá lợi ích của 

KCNST gồm: i) sử dụng bộ chỉ số đánh giá 



 

hiệu quả theo phương pháp Delphi dựa trên 

các chỉ tiêu tóm tắt từ 2 bộ chỉ số giám sát 

KCN và giám sát KCN các bon thấp; ii) sử 

dụng phương pháp so sánh để đánh giá định 

lượng các tiêu chí và giá trị hiệu suất của 

các KCNST; iii) xếp hạng các KCNST tối 

ưu. Từ đó lựa chọn KCN phù hợp cho việc 

chuyển đổi mô hình, tránh lãng phí khi đầu 

tư không đúng trọng điểm. 

Ngoài ra, các chính sách liên quan đến 

quản lý chất thải rắn nên mang tính áp đặt 

hơn để thực hiện nguyên tắc 3R. Các 

doanh nghiệp xem ngành tái chế tài 

nguyên trong KCNST không mang lại lợi 

ích kinh tế cao, trong khi đó rủi ro lớn. Vì 

vậy, trong trường hợp của Trung Quốc , 

chính sánh cần phù hợp để có thể kích 

thích sự phát triển được ngành công 

nghiệp tái chế tài nguyên trong KCNST 

(Liu và cộng sự, 2015). Bao gồm cả các 

biện pháp hỗ trợ cải thiện hiệu suất của 

NDEIPs Trung Quốc trong sản xuất sạch 

hơn, quản lý môi trường, chia sẻ cơ sở hạ 

tầng, thực hành tiết kiệm năng lượng, các 

ngành công nghiệp trụ cột, và cộng sinh 

công nghiệp (Tian và cộng sự, 2013). Để 

phát triển KCNST ở Trung Quốc Geng và 

Zhao cho rằng có một số rào cản cần phải 

vượt qua như: thay đổi giá cả và yếu tố 

nguy hại; thay đổi rào cản về văn hóa; 

nguồn tài nguyên có thể bị ảnh hưởng; áp 

lực về mặt môi trường (Geng và Zhao, 

2009). Song song với chương trình về 

chương trình quốc gia KCNST, chuyển đổi 

tuần hoàn KCN, Trung Quốc còn thực hiện 

chương trình về KCN cac bon thấp. Sự kết 

hợp thực hiện cả ba chương trình này giúp 

cho Trung Quốc  đạt được những mục tiêu 

 

về môi trường và kinh tế, cũng như xã hội 

trong phát triển KCN. 

3.2.4. Khu kinh tế công nghiệp Thiên 

Tân 

Các nghiên cứu về trường hợp 

KCNST điển hình ở Trung Quốc  tập trung 

vào trường hợp: khu phát triển kinh tế - 

công nghệ Thiên Tân (TEDA), Khu phát 

triển kinh tế và công nghệ Đại Liên, KCN 

Tô Châu, và Tập đoàn Guitang (Zhu và 

cộng sự, 2007; Geng và cộng sự, 2008; 

Zhang và cộng sự, 2009; Shi và cộng sự, 

2010a). Trong đó TEDA là một trong 3 

trường hợp chuyển đổi mô hình KCNST 

thành công và trở thành một NDEIP đầu 

tiên được công nhận.  

Khu phát triển kinh tế- công nghệ Thiên 

Tân (TEDA) ban đầu là KCN phức hợp 

được thành lập dưới sự quản lý của thành 

phố Thiên Tân từ năm 1984. Tương tự như 

trường hợp của Ulsan, TEDA không có 

ranh giới phân biệt với khu vực dân cư mà 

xen lẫn trong đó. Năm 2000, TEDA bắt đầu 

chuyển đổi sinh thái nhằm đạt các tiêu 

chuẩn khắt khe về môi trường theo chỉ tiêu 

ISO14001 đưa ra. Đến năm 2005, TEDA 

được chọn là NPCEZ, sau đó 4 năm là 1 

trong 3 NDEIP6 đầu tiên được công nhận 

vào năm 2009 (Zhang và cộng sự, 2010). 

TEDA là một phức hợp công nghiệp, không 

chỉ phát triển chuyên biệt theo 1 nhóm 

ngành công nghiệp nào mà có 7 nhóm 

ngành chính bao gồm: điện tử viễn thông; 

điện thoại; thiết bị máy; dầu – hóa chất. 

Giống như chủ trương phát triển công 

nghiệp theo hướng nền kinh tế tuần hoàn, 

sự phát triển của TEDA cũng thực hiện theo 

các quan hệ cộng sinh theo vòng tuần hoàn 



công nghiệp nhằm sử dụng hiệu quả năng 

lượng, tài nguyên mà đặc biệt là nước. Do 

đặc điểm là một KCN đa ngành, có nhiều 

doanh nghiệp trong các lĩnh vực công 

nghiệp nên có nhiều điều kiện liên kết cộng 

sinh công nghiệp. Phối hợp sử dụng chất 

thải của doanh nghiệp này cho đầu vào của 

doanh nghiệp khác. Năm 2010, có 536 

công ty đã tham gia vào mạng lưới cộng 

sinh công nghiệp trong TEDA. Và chỉ 4 

năm sau đó tất cả các dự án chuyển đổi sản 

phẩm phụ đã được hoàn thành. 

Cơ chế hỗ trợ cho TEDA bao gồm hỗ 

trợ từ chính sách chung đối với việc phát 

triển công nghiệp, chính sách riêng thuộc  

chương trình Chương trình KCNST thí 

điểm quốc gia và Chương trình thí điểm 

khu kinh tế tuần hoàn quốc gia, và chính 

sách riêng dành cho TEDA. Các hỗ trợ 

thuộc thể chế, xây dựng cơ sở hạ tầng môi 

trường, trao đổi và kết nối thông tin.  

Các hỗ trợ cơ sở hạ tầng thuộc 2 chương 

trình lớn mà Trung Quốc thực hiện cho các 

trường hợp KCN thí điểm được chọn. Các 

gói hỗ trợ tài chính bao gồm các khoản trợ 

cấp và quỹ nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp 

chủ động tham gia vào cộng sinh công 

nghiệp. Ngoài ra còn có các gói tài chính 

dành cho nguồn tài nguyên nước mới, giảm 

các nguồn tài nguyên và năng lượng, khai 

hoang và chất thải rắn (Yu và cộng sự, 

2014).  

Hơn nữa, để thu hút các doanh nghiệp 

tham gia, ban quản lý KCN cũng đưa ra các 

cơ chế khuyến khích để huy động các công 

ty để chia sẻ thông tin về môi trường và 

tham gia các mạng lưới cộng sinh công 

nghiệp (TEDA, 2006), tổ chức các nhóm 

cùng chung mục tiêu. Ví dụ câu lạc bộ giảm 

thiểu chất thải (WMC) được thành lập năm 

2004. Từ đó thiết lập hệ thống thông tin về 

quản lý chất thải rắn (SWMIS) để theo dõi 

lưu lượng chất thải rắn. Hay thành lập 

Trung tâm Xúc tiến kinh tế Carbon thấp của 

TEDA (gọi tắt là trung tâm sinh thái 

TEDA) năm 2010, hoạt động của trung tâm 

nhằm đến phổ biến thông tin, nâng cao 

nhận thức và tăng tính kết nối, tư vấn hỗ trợ 

các doanh nghiệp thông qua việc tổ chức 

hội thảo, hỗ trợ đào tạo, kết nối... 

Bảng 5: Chính sách ảnh hưởng đến chuyển đổi mô hình của TEDA 

Năm Chính sách Loại 

Riêng cho TEDA 

2000 Vùng TEDA theo ISO14001  

Biện pháp miễn thuế cho phí xử lý nước thải (thử nghiệm)  

2002 Kế hoạch phát triển KCNST TEDA cấp quốc gia Kế hoạch 

Biện pháp khuyến khích nguồn tài nguyên nước mới (thử nghiệm)  

2005 Hệ thống quản lý nhãn sinh thái cho chất thải rắn công nghiệp  

2006 Kế hoạch thực hiện cho thử nghiệm kinh tế tuần hoàn ở TEDA  

2007 Hướng dẫn về công bố thông tin môi trường của TEDA, và sách công bố 

thông tin môi trường TEDA, bao gồm cả công bố thông tin chính phủ, 

công ty tự nguyện và bắt buộc giam gia. 

 

Quy tắc tạm thời cho thúc đẩy tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí và bảo 

vệ môi trường 

 



 

Năm Chính sách Loại 

Sáng kiến về việc công bố các công ty thất bại trong yêu cầu giảm chất 

thải 

 

2008 Bản bồ kinh tế tuần hoàn TEDA (2010-1020) Thông qua năm 2009  

2010 Biện pháp tạm thời đối với các bên sử dụng năng lượng cao trong TEDA   

Cấp Quốc gia 

2003 Luật thúc đẩy sản xuất sạch hơn Luật 

Luật đánh giá ảnh hưởng môi trường Luật 

2004 Luật trong phòng chống ô nhiễm KCNST Luật 

2006 Tiêu chuẩn quốc gia cho KCNST (Thử nghiệm) Thử nghiệm 2009  

2008 Hướng dẫn cho lập kế hoạch và xây dựng KCNST  

2009 Luật thúc đẩy kinh tế tuần hoàn Luật 

Nguồn: Yu và cộng sự, 2013  

Đánh giá hiệu quả của sự phát triển 

KCNST là hết sức cần thiết nhằm mục tiêu 

so sánh cũng như tìm ra các tác động hiệu 

quả đối với mục tiêu phát triển. Nhóm 

nghiên cứu của Trung Quốc tiến hành 

phân tích so sánh các KCNST điển hình ở 

Trung Quốc cả về khái niệm hóa và về mặt 

định lượng. Mặc dù có nhiều đề xuất bộ 

chỉ tiêu nhưng về cơ bản, bộ chỉ tiêu được 

thiết lập theo 4 nhóm: kinh tế, sinh thái, 

môi trường, và quản lý (Yuan, 2003; 

Huang và cộng sự, 2005; Li và cộng sự, 

2006). Quan điểm của Huang và nhóm 

nghiên cứu chia 4 nhóm chỉ tiêu này thành 

18 chỉ tiêu nhỏ. Sau đó, Trung Quốc phát 

triển bộ chỉ tiêu với 24 tiêu chí đánh giá 

KCNST chuyên ngành. 

3.3. Bài học kinh nghiệm thành công 

của Hàn Quốc và Trung Quốc 

Đối với sự phát triển KCNST ở Hàn 

Quốc và Trung Quốc đều cho thấy, sự 

hiện diện của khái niệm KCNST xuất hiện 

ở 2 quốc gia này xuất phát từ sự phát triển 

công nghiệp mạnh mẽ đặc biệt là hình 

thức KCN. Cùng với những thành tựu 

đánh kể mà công nghiệp đóng góp vào 

nền kinh tế của các nước này là vấn đề về 

ô nhiễm môi trường và hạn chế trong 

nguồn tài nguyên thiên nhiên cho phát 

triển công nghiệp. Bối cảnh này đặt ra yêu 

cầu cao hơn cho việc phát triển công 

nghiệp, đảm bảo các vấn đề môi trường 

trong khi nguồn tài nguyên ngày càng 

khan hiếm. Chính vì vậy, KCNST được 

chính phủ Hàn Quốc cũng như Trung 

Quốc thúc đẩy việc thực thi KCNST trên 

lãnh thổ của quốc gia. Tuy nhiên, tiếp cận 

lý thuyết của 2 quốc gia này cũng có 

những điểm khác biệt. Nếu trong trường 

hợp của Hàn Quốc là tiếp cận đơn thuần 

chỉ là lý thuyết về STHCN, thì Trung 

Quốc tiếp cận cả trên góc độ nền kinh tế 

tuần hoàn. Do đó, Hàn Quốc chỉ thực hiện 

sáng kiến về KCNST trong khi đó Trung 

Quốc thực hiện đồng thời các Chương 

trình quốc gia lớn NDEIPP và Chương 

trình thí điểm khu kinh tế tuần hoàn quốc 

gia và KCN các bon thấp. 



3.3.1. Thực hiện chiến lược hợp tác 

và phát triển hệ thống tuần hoàn tài 

nguyên từ trường hợp của Hàn Quốc 

Từ sự phát triển của KCNST ở Hàn 

Quốc cho thấy có 2 cách thức chính ảnh 

hưởng bao gồm chiến lược phát triển hệ 

thống tuần hoàn tài nguyên và chiến lược 

hợp tác. Trong đó, chiến lược phát triển hệ 

thống tuần hoàn tài nguyên có ảnh hưởng 

trực tiếp đến sự phát triển của các KCNST, 

còn chiến lược phát triển hệ thống tuần 

toàn tài nguyên có ảnh hưởng quan trọng 

đến chiến lược hợp tác từ đó có ảnh hưởng 

đến sự phát triển của các KCNST (Que 

Hwan Hwang và cộng sự 2016). Đối với 

sự phát triển KCNST ở Hàn Quốc thì phát 

triển hệ thống tuần hoàn và phát triển quan 

hệ hợp tác là 2 chìa khóa quan trọng. Việc 

phát triển hệ thống tuần hoàn là cơ sở cho 

việc thực hiện chiến lược về KCNST bao 

gồm việc: phân tích dòng chảy tài nguyên, 

tiếp cận đánh giá tuần hoàn để cộng sinh 

công nghiệp.  

Ngoài ra, từ trường hợp của Hàn Quốc 

còn cho thấy một số bài học kinh nghiệm 

cho việc phát triển KCNST: i) Thu thập dữ 

liệu trong lĩnh vực môi trường cũng như 

cân bằng dòng vật chất là rất cần thiết; ii) 

một loạt các công nghệ được tích hợp có nỗ 

lực tăng trưởng xanh cũng có thể thích hợp 

cho các khu công nghệ hoặc khu nghiên 

cứu để trở nên tập trung hơn trong đổi mới 

về sinh thái; iii) nên có mạng lưới liên kết 

giữa khu nghiên cứu và KCNST để phát 

hiện cơ hội tiềm năng cho các doanh nghiệp 

mới; iii) khi một thể chế tiềm năng cho liên 

kết đã phát triển, tiếp theo đó là ước tính 

nhu cầu tài chính cần thiết cho việc thành 

lập dự án và tiếp tục nỗ lực duy trì trong 

tương lai (Suk-Chan Ko, 2014).  

Ngoài ra, kinh nghiệm phát triển sinh 

thái công nghiệp ở Hàn Quốc cũng cho 

thấy một số vấn đề cần lưu ý trong việc 

tăng cường nhận thức cho doanh nghiệp 

và nhà quản lý. Về vấn đề chuyển đổi mô 

hình từ KCN sang KCNST, bài học từ 

Hàn Quốc cho thấy, các KCN lớn, không 

phụ thuộc vào sự quản lý của chính 

quyền trung ương thì có thể sẽ hiệu quả 

hơn khi tự chủ chuyển đổi sang KCNST 

hơn là tiếp cận phát triển sinh thái dưới 

góc độ vùng.  

Đối với cách tiếp cận trong việc thực 

hiện dự án, không sử dụng đơn lẻ một cách 

tiếp cận nào mà hệ thống thể chế cần kết 

hợp cách tiếp cận từ trên xuống và từ dưới 

lên; vai trò trung gian của các trung tâm 

KCNST khu vực thu hút sự quan tâm của 

các bên liên quan gồm chính phủ, doanh 

nghiệp và nhà nghiên cứu (Jun Mo Park và 

cộng sự, 2016). Cách tiếp cận 2 chiều này, 

cùng với vai trò của trung tâm KCNST khu 

vực giúp cho việc phối hợp giữa các bên 

được hài hòa.  

Trong quá trình lựa chọn KCN cơ sở 

để phát triển lên thành KCNST cần đánh 

giá phân tích tổng hợp điểm mạnh điểm 

yếu của bản thân KCN đó cũng như sự 

phát triển của KCN đó đối với sự phát triển 

của quốc gia. Từ những phân tích SWOT 

có tính xác thực cao, thiết kế chiến lược 

phù hợp với mỗi KCN để có thể kích thích 

các điểm mạnh.  

3.3.2. Kinh nghiệm thực hiện phối 

kết hợp các chương trình nhằm phát 

triển KCNST của Trung Quốc 

Kinh nghiệm của Trung Quốc là việc 

thực hiện đồng thời các chương trình nhằm 

đạt được KCNST gồm: chương trình về 

KCNST, khu kinh tế tuần hoàn và KCN các 



 

bon thấp. Trong đó, việc áp dụng các chỉ số 

đánh giá KCN, đánh giá doanh nghiệp sinh 

thái là hết sức quan trọng trong việc đạt 

được thành công phát triển KCNST. Bởi 

những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp 

khi đạt được danh hiệu đã thu hút việc thực 

hiện các chương trình-điểm mấu chốt trong 

việc xây dựng quan hệ cộng sinh công 

nghiệp. Đi cùng với bộ chỉ tiêu là kinh 

nghiệm trong việc thực hiện quy trình đánh 

giá lợi ích KCNST và xếp hạng tối ưu, thực 

hiện trên nguyên tắc công bằng. 

Kinh nghiệm của Trung Quốc cũng 

cho thấy bài học về việc thực hiện cơ chế 

quản lý một cách thống nhất tránh những 

chồng chéo trong quản lý dẫn đến việc vận 

hành các Chương trình trong thực tế gặp 

trở ngại. 

Bảng 6: Một số nội dung lưu ý trong phát triển KCNST  
ở Hàn Quốc và Trung Quốc 

 Hàn Quốc Trung Quốc 

Chiến 

lược 

Thực hiện đồng thời 2 chiến lược quan 

trọng: 

- Hệ thống tuần hoàn 

- Quan hệ hợp tác 

Thực hiện các chương trình song song:  

- Khu công nghiệp sinh thái 

- Khu kinh tế tuần hoàn 

- Khu công nghiệp các bon thấp 

Lựa 

chọn 

KCN 

Phân tích SWOT đánh giá, lựa chọn 

KCN phù hợp. 

 

Quy trình đánh giá lợi ích KCNST  

Bảng chỉ số thực hiện đánh giá KCNST 

Xếp hạng KCNST tối ưu 

Đối với 

mỗi 

KCN 

- Thiết kế chiến lược phù hợp với mỗi 

KCN. 

- Hình thành mạng lưới liên kết giữa 

nghiên cứu và doanh nghiệp. 

- Xây dựng kết nối công nghiệp, chú ý 

đến tương quan giữa doanh nghiệp mạnh 

và yếu. 

Khác - Tiếp cận từ trên xuống và từ dưới lên, 

vai trò của trung tâm KCNST khu vực 

trong kết nối giữa các bên liên quan.  

- Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp 

- Thống nhất đơn vị quản lý chiến lược, 

tránh sự chồng lấn trong chính sách, mâu 

thuẫn trong thực hiện chiến lược. 

 

Nguồn: tác giả tổng hợp 

4. PHÁT TRIỂN KHU CÔNG 

NGHIỆP SINH THÁI Ở VIỆT NAM 

VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 

4.1. Sự phát triển của các khu công 

nghiệp Việt Nam 

Hình thức KCN ở Việt Nam phát triển 

mạnh mẽ, có nhiều đóng góp cho nền kinh 

tế nhưng cũng còn nhiều hạn chế. Năm 

2015, 10 năm sau Nghị định 192-CP 

(1994) có hiệu lực Việt Nam có 300 KCN, 

trung bình mỗi tỉnh thành có 50 KCN. 

Trong đó, phần lớn tập trung ở các vùng 

kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Nam. 

Sự hình thành của KCN ở Việt Nam 

thường dựa trên quy hoạch phát triển của 

các tỉnh được phê duyệt bởi Thủ tướng 

chính phủ nhưng trên thực tế, số lượng 

KCN được quy hoạch lớn hơn nhiều so với 

số lượng KCN đi vào hoạt động. Theo như 

các mục tiêu kì vọng ban đầu, sự phát triển 

của KCN cũng tiến  tới thực hiện các tiêu 

chí về kinh tế, môi trường, và xã hội nhằm 



phát triển bền vững. Sau hơn 20 năm phát 

triển KCN, Việt Nam cũng đạt được một 

số thành tựu đối với sự phát triển kinh tế, 

xã hội như: thu hút FDI, tăng xuất khẩu, 

tăng thu ngân sách, tạo nhiều việc làm và 

tăng thu nhập cho người lao động. Tuy 

nhiên, phần lớn KCN tại Việt Nam còn 

nhiều hạn chế, nhiều KCN chưa đạt được 

những tiêu chuẩn ban đầu của một KCN 

dẫn đến hiệu suất KCN thấp, ô nhiễm môi 

trường trong và ngoài khu. Một số vấn đề 

tồn tại gồm: Quy hoạch tràn lan không căn 

cứ trên thực tế phát triển, không thống 

nhất; Tỷ lệ KCN đang hoạt động được lấp 

đầy thấp; Phần lớn các KCN chưa đạt các 

tiêu chuẩn về môi trường. Tất cả điều này 

dẫn đến hiệu suất KCN thấp, ô nhiễm môi 

trường trong và ngoài khu. 

Đối với mục tiêu về môi trường, yêu 

cầu về xử lý chất thải chưa tốt, việc phát 

triển các KCN mới chỉ tập trung được các 

nguồn ô nhiễm tại một khu vực cách biệt 

với khu dân cư, so với trước kia là các nhà 

máy rải rác trong khu dân cư hơn là việc 

giải quyết các vấn đề ô nhiễm của quá trình 

sản xuất công nghiệp. Trong các KCN, 

chất thải chưa được thu gom hết, lượng 

được xử lý thấp, lượng chất thải được xử 

lý đạt tiêu chuẩn môi trường chưa được 

báo cáo đầy đủ. Ví dụ tại các KCN vùng 

Bắc Trung Bộ, chỉ có 80% KCN được thu 

gom, 80% chất thải rắn được thu gom và 

40% được xử lý (Lê, 2014). Điều này ảnh 

lưởng lớn đến môi trường đất, nước, không 

khí khu vực KCN cũng như khu vực xung 

quanh. Các nghiên cứu về hoạt động của 

các KCN vùng Đông Nam Bộ, Bắc Trung 

Bộ, phía Bắc đều cho thấy ô nhiễm khí 

 

thải, nước, chất thải rắn và ảnh hưởng lớn 

đến môi trường xung quanh (Nghị, 2011; 

Lê, 2014, Hoa và cộng sự, 2005). Nghiên 

cứu của Hoàng (2013) cho thấy nguồn 

nước ở lưu vực sông Hậu, nhiễm COD7, 

TSS8, Nitri, Aamoni, Coliform vượt quá 

cao so với tiêu chuẩn cho phép. Nguyên 

nhân chủ yếu là xuất phát từ hoạt động của 

các KCN tại Long An và Tiền Giang 

(Hoàng, 2013).  

Đánh giá nguyên nhân dẫn đến tình 

trạng ô nhiễm môi trường tại các KCN cho 

thấy nguyên nhân không chỉ từ phía đơn vị 

sản xuất mà còn cả từ phía quản lý và ban 

hành chính sách môi trường của Chính 

phủ. Cho đến năm 2011, luật pháp hiện 

hành trong bảo vệ môi trường còn một số 

tồn tại: quy định về chức năng quản lý môi 

trường tại các KCN còn có điểm bất hợp 

lý; thiếu các quy định về quy chế quản lý 

môi trường trong nội bộ khu công nghiệp; 

hiệu quả điều chỉnh các quy định về quản 

lý chất thải tại các KCN còn hạn chế 

(Thùy, 2011); hạn chế trong quá trình kiểm 

tra giám sát (Nghị, 2011; Anh, 2011). Cho 

đến nay, chính sách pháp luật về bảo vệ 

môi trường và các quy định trong xử lý 

chất thải, nước thải trong KCN đã dần 

được hoàn thiện nhưng vẫn còn nhiều tồn 

tại nhất là trong việc chưa phân vai trách 

nhiệm triệt để giữa các bên trong thực 

hiện, khâu thanh tra kiểm tra giám sát cũng 

chưa thực sự hiệu quả. Các vấn đề chính 

sách đặt ra đối với việc phát triển KCN bao 

gồm: xây dựng KCN cần đồng bộ hóa từ 

khâu quy hoạch đến việc đưa ra các ưu đãi 

đầu tư; xây dựng và phát triển kết cấu hạ 

tầng KCN; kiện toàn bộ máy quản lý KCN 



 

theo hướng tăng cường cơ chế một cửa tạo 

điều kiện thuận lợi cho hoạt động của 

doanh nghiệp; tăng cường các biện pháp 

nhằm bảo vệ môi trường xung quanh các 

KCN đang hoạt động (Hiển, 2016). Một 

vấn đề khác ảnh hưởng lớn đến việc đảm 

bảo các mục tiêu về môi trường trong phát 

triển KCN đó là nhận thức về bảo vệ môi 

trường của chính quyền địa phương, chủ 

đầu tư cơ sở hạ tầng KCN, cũng như là 

cộng đồng. Điều này dẫn đến thực hiện 

không nghiêm khắc công tác quy hoạch, 

thi công, vận hành và giám sát thực hiện 

thu gom, xử lý chất thải trong KCN.  

Xuất phát từ thực trạng phát triển các 

KCN ở Việt Nam cho thấy phát ttriển 

KCN vẫn dựa trên khai thác nguồn tài 

nguyên thiên nhiên, chưa sử dụng hiệu quả 

chất thải sau quá trình sản xuất (Anh, 

2011). Hướng giải quyết của vấn đề môi 

trường ở các KCN thông thường ở Việt 

Nam là kiểu xử lý cuối đường ống, không 

phải là hướng xử lý bền vững. Do đó, các 

KCN dễ trở thành nơi tích tụ và phát tán ô 

nhiễm ra môi trường. Vì vậy, việc cải thiện 

mối quan hệ trong quá trình phát thải và sử 

dụng chất thải là cần thiết, nhất là trong 

việc tạo ra KCN có tính bền vững cao và 

thân thiện với môi trường hơn là hết sức 

cần thiết. Hướng tiếp cận mới trong nền 

kinh tế tuần hoàn tạo ra chu trình khép kín 

của vật chất trong công nghiệp theo kiểu 

quan hệ cộng sinh giữa các doanh nghiệp 

trong các KCNST là hướng đi bền vững, 

hiệu quả cao hơn so với hình thức KCN 

hiện tại. 

Tại Việt Nam, KCNST đi cùng với dự 

án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp 

sinh thái hướng tới mô hình khu công 

nghiệp bền vững tại Việt Nam” do UNIDO 

tài trợ từ năm 2014 (Thủ tướng chính phủ, 

2014). Từ năm 2015 thí điểm chuyển đổi 

mô hình KCN sang KCNST ở 3 KCN là 

KCN Ninh Khánh (Ninh Bình), KCN Hòa 

Khánh (Đà Nẵng), KCN Trà Nóc 1, KCN 

Trà Nóc 2 (Cần Thơ). Đợt 1 của dự án có 

23 doanh nghiệp tham gia các giải pháp 

sản xuất sạch hơn do chuyên gia của Trung 

tâm sản xuất sạch hơn của Việt Nam tư 

vấn. Tổng số 402 giải pháp đã được thực 

hiện. Đợt 2 của dự án thực hiện ở KCN 

Hòa Khánh và KCN Trà Nóc 1&2 với 23 

doanh nghiệp tham gia9 (GEF, 2016). Hiệu 

quả của mô hình thí điểm được thể hiện 

thông qua lượng CO2 quy đổi và giá trị tiền 

tiết kiệm. Trên thực tế, Việt Nam đang xây 

dựng, chưa có hệ thống văn bản pháp luật 

về KCNST, nên cũng không có KCN nào 

chính thức được công nhận.  

Bảng 7: Tổng hợp kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp sinh thái 

Chỉ tiêu Kinh nghiệm 2 quốc gia Thực trạng ở Việt Nam 

Xây dựng chính 

sách 

- Xây dựng văn pháp pháp luật tạo điều 

kiện cho việc phát triển KCNST 

- Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá KCNST 

- Phân bổ các khoản hỗ trợ tài chính phù 

hợp 

- Đang trong quá trình sửa đổi 

bổ sung văn bản pháp luật hiện 

hành. 

 



Chỉ tiêu Kinh nghiệm 2 quốc gia Thực trạng ở Việt Nam 

- Thí điểm mô hình sau đó nhân rộng  

- Thực hiện chuẩn môi trường 

- Chỉnh sửa văn bản pháp luật hiện hành 

tạo điều kiện cho sử dụng lại sản phẩm đầu 

ra. 

Chiến lược phát 

triển 

- Kinh tế tuần hoàn 

- KCNST 

- Quan hệ hợp tác 

- Chưa có 

Mô hình KCNST - KCNST chuyên ngành 

-KCNST tổng hợp 

-Khu nông nghiệp công nghiệp sinh thái  

- 

Các tổ chức quan 

trọng 

- Trung tâm sản xuất sạch hơn. 

- Trung tâm KCNST vùng 

- Công ty phát triển KCNST (KICOX) 

- Trung tâm sản xuất sạch hơn 

(VNCPC) 

Lựa chọn KCN 

thí điểm 

- Phân tích SWOT, đánh giá lợi ích 

KCNST, xếp hạng KCN tối ưu thông qua 

bộ chỉ tiêu. 

- Đáng giá doanh nghiệp thông 

qua VNCPC 

Khác - Nâng cao nhận thức của các bên  - Đã có hội thảo về chủ đề liên 

quan trong khuôn khổ dự án 

- Tiếp cận hệ thông, tiếp cận 2 chiều từ trên 

xuống và từ dưới lên 

- 

- Xây dựng mạng lưới liên kết giữa các 

doanh nghiệp 

- Hiệp hội doanh nghiệp, Ban 

quản lý KCN 

- Phân rõ vai trò của các bên trong việc 

thực hiện chiến lược 

- 

- Thực hiện chiến lược theo từng giai đoạn  

- Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện 

các chỉ tiêu môi trường thường xuyên. 

- 

Nguồn: Tác giả tổng hợp, so sánh 

4.2. Kinh nghiệm cho việc hình 

thành và phát triển khu công nghiệp sinh 

thái ở Việt Nam 

Từ hiện thực của việc phát triển KCN 

ở Việt Nam, kinh nghiệm của việc hình 

thành và chuyển đổi KCN sang KCNST ở 

Hàn Quốc và Trung Quốc cho thấy một số 

bài học thiết thực trong việc hình thành và 

phát triển KCNST ở Việt Nam.  

Ở Việt Nam, các quy định về KCN nói 

chung đã có từ năm 2008 (Nghị định số 

29/2008/NĐ-CP), và được thay đổi, bổ 

sung vào năm 2013, 2015 (Nghị định số 

164/2013/NĐ-CP và Nghị định số 

114/2015/NĐ-CP). Đến năm 2018, Chính 

phủ đã ban hành Nghị định số 

82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 về quy 

định quản lý KCN và khu kinh tế. Trong 



 

nội dung của Nghị định số 82/2018/NĐ-

CP có quy định chi tiết về KCNST với các 

nội dung về  chính sách khuyến khích, tiêu 

chí xác định KCNST, ưu đãi đối với doanh 

nghiệp trong KCNST, vai trò của các bên 

liên quan trong hướng dẫn doanh nghiệp 

trong KCNST thực hiện các quan hệ cộng 

sinh công nghiệp. Mặc dù, Nghị định đã có 

những quy định dành cho KCNST nhưng 

vẫn cần có thêm văn bản hướng dẫn chi tiết 

hơn ví dụ cho việc công nhận KCNST, 

doanh nghiệp sinh thái. 

Mấu chốt của KCNST là quan hệ tuần 

hoàn và khép kín, từ kinh nghiệm của 

Trung Quốc cho thấy việc phát triển theo 

3 mô hình: chuyên ngành, khu nông 

nghiệp công nghiệp sinh thái, và tổng hợp 

là có thể áp dụng ở Việt Nam nhất là mô 

hình nông nghiệp công nghiệp sinh thái 

phù hợp với điều kiện một quốc gia có tỷ 

trọng nông nghiệp lớn như Việt Nam. Chu 

trình khép kín vật chất được áp dụng cho 

vùng nông nghiệp lớn của Việt Nam có 

thể giúp giải quyết một số vấn đề về môi 

trường rất hiệu quả và đem lại hiệu quả 

kinh tế. Ví dụ như quay vòng sử dụng phụ 

phẩm nông nghiệp và chất thải nông 

nghiệp trong sản xuất khí ga.  

Hướng tiếp cận trong phát triển 

KCNST đi cùng với quan điểm của nền 

kinh tế tuần hoàn, hay hệ thống tuần hoàn 

trong sản xuất nhằm tạo ra chu trình khép 

kín. Lựa chọn các trường hợp chuyển đổi 

mô hình nên căn cứ trên quy trình đánh 

giá SWOT chi tiết, đánh giá lợi ích của 

việc chuyển đổi của các KCN đang hoạt 

động, xếp hạng ưu tiên và từ đó lựa chọn 

KCN phù hợp cho việc chuyển đổi. Lựa 

chọn KCN phù hợp, với nhiều điều kiện 

thuận lợi sẽ giúp chuyển đổi thành công 

mạng lại lợi ích không chỉ về mặt môi 

trường mà còn có hiệu quả kinh tế cao. 

Tránh lựa chọn mang tính chủ quan khiến 

cho đầu tư lớn, trong khi hiệu quả kinh tế 

không được đáp ứng được nhu cầu về lợi 

ích kinh tế của các doanh nghiệp. Rút kinh 

nghiệm từ việc quy hoạch KCN tràn lan 

như trước kia. 

Xây dựng quan hệ hợp tác, liên kết 

trong chu trình sản xuất là điều tối quan 

trọng để các KCNST đến được thành công. 

Quan hệ hợp tác giữa các bên gồm cơ quan 

quản lý, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp 

và cộng đồng trong xây dựng các KCNST. 

Mối quan hệ hợp tác này tìm ra được 

phương án tối ưu cho quá trình chuyển đổi 

hoặc xây mới. Quan hệ hợp tác quan trọng 

nhất cần xây dựng được để có được thành 

công chính là quan hệ hợp tác giữa các 

doanh nghiệp. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 

đã cho thấy rõ những khó khăn để các 

doanh nghiệp cùng hợp tác, phân chia lợi 

ích kinh tế và tham gia vào cộng sinh công 

nghiệp. Ngoài ra, để dự án chuyển đổi có 

thể thành công cần thực hiện tiếp cận 2 

chiều từ trên xuống và từ dưới lên, sử dụng 

các trung tâm KCNST là giữ vai trò kết nối 

các bên trong thực hiện.  

Để việc thực hiện dự án được thành 

công, kinh nghiệm phát triển ở Trung 

Quốc và Hàn Quốc đều cho thấy việc tăng 

cường nhận thức cho các bên là hết sức 

quan trọng nhất là đối với nhà quản lý và 

doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất luôn 

đặt lợi ích kinh tế hàng đầu, vì vậy doanh 

nghiệp cần nhận thức đầy đủ về lợi ích việc 

xây dựng quan hệ cộng sinh trong sản 

xuất. Lợi ích không chỉ bao gồm lợi nhuận, 

các giá trị khác mang lại từ việc các doanh 

nghiệp thực hiện tốt các chỉ tiêu về môi 



trường, xã hội cũng như là một thương 

hiệu doanh nghiệp trong KCNST. Với cơ 

quan quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ trong 

việc giám sát thực hiện và áp dụng các chế 

tài kiểm soát bao gồm cả việc giám sát 

theo bộ chỉ tiêu đạt danh hiệu KCNST và 

việc giám sát duy trì danh hiệu KCNST. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách 

công nhận KCNST và doanh nghiệp sinh 

thái theo chu kỳ 3 năm cần được thực hiện 

nghiêm ngặt, dựa trên kết quả của việc 

giám sát thực tế hoạt động của doanh 

nghiệp và KCN. Sử dụng công cụ chính 

sách nghiêm ngặt để tránh tạo hỗ hổng cho 

việc cấp chứng nhận không đúng thực tế 

nhằm trục lợi, nhận ưu đãi và hỗ trợ dành 

cho các doanh nghiệp sinh thái và KCN 

sinh thái.  

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Kinh nghiệm từ 2 quốc gia này đều là 

việc thực hiện chuyển đổi từ KCN sang 

KCNST. Mục tiêu lựa chọn các KCN cho 

sáng kiến thí điểm phần lớn xuất phát từ 

nhu cầu cải tạo các KCN kiểu cũ nhằm có 

được hiệu quả cao hơn gắn với phát triển 

bền vững. 

Từ sự phát triển các hình thức KCNST 

ở Hàn Quốc và Trung Quốc, cũng như 

thực tế phát triển KCN ở Việt Nam có thể 

thấy một số vấn đề sau: 

Thứ nhất: Bối cảnh cho sự xuất hiện 

của các hình thức KCNST là do sự phát 

triển mạnh mẽ của công nghiệp và các vấn 

đề về môi trường xuất hiện đi kèm ở mỗi 

quốc gia. Đây là xu thế phát triển tất yếu 

của nền kinh tế khi mà thế giới đang đứng 

trước nhiều vấn đề trong giảm phát thải, 

sản xuất sạch hơn. Và kinh tế tuần hoàn 

được nhấn mạnh hơn nữa trong chiến lược 

phát triển của các quốc gia. 

Thứ hai: Ở mỗi quốc gia, KCNST có 

những hình thức khác nhau, nhưng về bản 

chất đều là việc phát triển quan hệ cộng 

sinh công nghiệp dựa trên dòng trao đổi 

chất và năng lượng khép kín của lý thuyết 

STHCN và việc áp dụng lý thuyết này 

trong sản xuất công nghiệp. Cụ thể đó là 

tạo mối liên kết cộng sinh công nghiệp 

giữa các chu trình sản xuất hoặc giữa các 

đơn vị sản xuất khác nhau. Mấu chốt của 

vấn đề là xây dựng quan hệ cộng sinh giữa 

các bên. Việc xây dựng quan hệ cộng sinh 

này trong khu vực tập trung công nghiệp 

với mức độ cao là một trong những yếu tố 

để thành công. Ngoài ra, trong điều kiện 

của Việt Nam nên tập trung xây dựng quan 

hệ cộng sinh không chỉ riêng trong công 

nghiệp mà cả hình thức nông nghiệp công 

nghiệp. 

Thứ ba: Mỗi KCNST có thể hình 

thành nhiều quan hệ cộng sinh. Đôi khi các 

quan hệ cộng sinh này vượt qua khỏi ranh 

giới về mặt không gian của các KCN thông 

thường. Hay nói cách khác, liên kết cộng 

sinh công nghiệp phá bỏ ranh giới hành 

chính giữa các KCN, và hình thành mạng 

lưới liên kết trong sản xuất. Mạng lưới đan 

xen và chồng chéo, mỗi doanh nghiệp sản 

xuất không chỉ có thể tham gia vào 1 quan 

hệ cộng sinh mà có thể tham gia nhiều 

quan hệ cộng sinh khác nhau với các 

doanh nghiệp sản xuất khác trong KCNST. 

Thứ tư: Việt Nam đã thực hiện dự án 

sáng kiến về KCNST với sự tài trợ không 

hoàn lại của tổ chức quốc tế trong việc 

xây dựng trường hợp điển hình cũng như 

các thể chế cho việc phát triển KCNST. 

Sự hỗ trợ này là rất lớn đối với việc phát 

triển dự án KCNST ở Việt Nam. Vấn đề 

thành công của Việt Nam đó là duy trì 



 

được mục tiêu chuyển đổi mô hình KCN 

sang KCNST và thực sự thực hiện các 

quan hệ cộng sinh trong sản xuất công 

nghiệp khi các khoản tài trợ cho dự án kết 

thúc. Điều kiện đầu tiên, quan trọng đó là 

quyết tâm thực hiện phát triển kinh tế tuần 

hoàn, cụ thể là quan hệ cộng sinh công 

nghiệp. Để cho dự án xây dựng KCNST ở 

Việt Nam thành công cần rất nhiều vấn 

đề, trong đó các vấn đề cốt lõi để mang 

đến thành công là: 

- Nâng cao nhận thức của các bên về 

lợi ích của xây dựng chu trình sản xuất 

khép kín, tuần hoàn của KCNST đặc biệt 

là nhà quản lý và doanh nghiệp. Điều này 

bởi vì nhà quản lý giữ vai trò quan trọng 

trong việc xây dựng pháp lý cho việc thực 

hiện, doanh nghiệp là bên trực tiếp tham 

gia vào các quan hệ cộng sinh và cũng là 

bên hưởng lợi trực tiếp. 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng 

dẫn thực hiện các quan hệ cộng sinh công 

nghiệp và KCNST như đã được quy định 

trong Nghị định số 82/2018/NĐ-CP. Từng 

bước nâng cao tiêu chí về KCNST. 

- Xây dựng quan hệ hợp tác giữa các 

doanh nghiệp cùng với việc phân chia lợi 

ích công bằng, minh bạch để doanh nghiệp 

tham gia chủ động và duy trì các quan hệ 

cộng sinh trong sản xuất.  

Cuối cùng nhưng cũng không kém 

phần quan trọng, nghiên cứu đã chỉ ra 

những kinh nghiệm phát triển KCNST 

trên thế giới và rút ra một số bài học quan 

trọng cho việc xây dựng KCNST ở Việt 

Nam. Tuy nhiên, do nghiên cứu bàn giấy 

nên cũng còn nhiều vấn đề chưa được làm 

rõ nhất. Vì vậy, các nghiên cứu tiếp theo 

làm rõ hơn các vấn đề về: nghiên cứu xây 

dựng quan hệ cộng sinh trong nông công 

nghiệp; khó khăn và thuận lợi trong xây 

dựng quan hệ cộng sinh công nghiệp ở 

một số trường hợp thí điểm ở Việt Nam; 

nghiên cứu tính hai mặt trong thực trạng 

cấp giấy chứng nhận KCNST và doanh 

nghiệp sinh thái. 
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