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1. Những khái niệm cơ bản

 Vòng đời (chu kỳ sống)
Các giai đoạn liên tiếp và liên kết với nhau trong một hệ
thống sản phẩm, từ việc mua nguyên liệu thô hoặc tạo ra
từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên đến việc thải bỏ cuối
cùng (ISO 2006).
 Tiếp cận theo vòng đời : Kỹ thuật và công cụ để kiểm kê
và đánh giá các tác động theo vòng đời của SF.
 Đánh giá vòng đời: Lập và đánh giá các yếu tố đầu vào,
đầu ra và các tác động môi trường tiềm năng của hệ
thống sản phẩm trong suốt vòng đời của nó (ISO 2006)
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1. Những khái niệm cơ bản

 Vòng đời (chu kỳ sống) của sản phẩm
Vòng đời của SF là thuật ngữ có các nghĩa khác nhau
đối với các nhóm sản phẩm chức năng khác nhau. Nó
có thể đề cập đến việc mua, sử dụng và thải bỏ sản
phẩm từ quan điểm của người chủ sở hữu/người
dùng.


Vòng đời tiếp thị của sản phẩm: đề cập đến các giai
đoạn riêng biệt mà mỗi sản phẩm phải trải qua: giới
thiệu, tăng trưởng doanh thu bán hàng, trưởng thành
(chín muồi), và cuối cùng, suy giảm và rút lui khỏi thị
trường.
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1. Những khái niệm cơ bản



Vòng đời môi trường của sản phẩm: bao gồm tất cả
các quá trình trực tiếp và hỗ trợ (trong hệ thống sản
phẩm) cần thiết để xây dựng, phân phối, sử dụng, duy
trì, và dừng hoạt động một sản phẩm, từ khai thác
nguyên liệu thô đến thải bỏ cuối cùng hoặc tái chế, tức
là khai tử cho sản phẩm



Hệ thống sản phẩm: là một tập hợp các quá trình đơn
vị được kết nối bằng vật chất và năng lượng, thực hiện
một hoặc nhiều chức năng xác định. Thuật ngữ "sản
phẩm" ở đây có thể bao gồm không chỉ các hệ thống
sản phẩm mà cũng có thể bao gồm các hệ thống dịch vụ
(theo ISO)
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1. Những khái niệm cơ bản

Tài nguyên
thiên nhiên
Đốt &
Chôn lấp
Tái chế

SƠ ĐỒ ĐIỂN HÌNH VỀ VÒNG ĐỜI CỦA
SẢN PHẨM

Khai thác
nguyên liệu

Tái sử dụng vật liệu
& Phần cấu thành
Thải bỏ
Thiết kế &
Sản xuất
Tái sử
dụng

Sử dụng &
Bảo trì

Đóng gói &
Phân phối
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1. Những khái niệm cơ bản

 Phương pháp tiếp cận theo vòng đời (LCC): là Kỹ
thuật và công cụ thống kê và đánh giá các tác động
theo vòng đời của sản phẩm


Trong hai thập kỷ qua, cách tiếp cận theo vòng đời và các công
cụ đã được phát triển, cải tiến, hiện đã phổ biến hơn trong khu
vực tư nhân và khu vực công, tiếp cận này đang khuyến khích
và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.



Nhiều phương pháp tiếp cận, chương trình và các hoạt động
trong tư duy theo vòng đời là rất cần thiết trong một nền kinh tế
xanh. Chúng được phát triển để hỗ trợ việc ra quyết định ở tất
cả các cấp liên quan đến phát triển sản phẩm, sản xuất, mua
sắm, và loại bỏ cuối cùng.
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1. Những khái niệm cơ bản

 Phương pháp tiếp cận theo vòng đời (LCC)


Các phương pháp tiếp cận theo vòng đời có thể
được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực và cung cấp
khả năng để kiểm tra một loạt các loại tác động
chính và các chỉ tiêu, đánh giá tác động môi trường
và xã hội (ví dụ như đánh giá vòng đời môi trường
và đánh giá vòng đời xã hội, dấu vết các bon, dấu
vết nước, vv), cũng như đánh giá các tác động cuối
cùng của các hoạt động này trên tất cả ba trụ cột bền
vững chủ chốt (ví dụ như đánh giá tính bền vững của
vòng đời v.v…)
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1. Những khái niệm cơ bản

 Chi phí vòng đời (LCC): là việc lập và đánh giá tất
cả các chi phí liên quan đến một sản phẩm trên toàn
bộ vòng đời của nó từ sản xuất đến sử dụng, bảo trì
và thải bỏ (UNEP/SETAC)
 Đánh giá tác động của vòng đời: Pha đánh giá
vòng đời nhằm mục đích để hiểu và đánh gía tầm
quan trọng và ý nghĩa của các tác động môi trường
tiềm năng đối với một hệ thống sản phẩm trong suốt
vòng đời của sản phẩm (ISO 2006)
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1. Những khái niệm cơ bản



Quản lý vòng đời (LCM): là một hệ thống quản lý
sản phẩm nhằm giảm thiểu các gánh nặng kinh tế-xã
hội và môi trường liên quan đến sản phẩm của một
tổ chức hoặc một danh mục sản phẩm trong vòng
đời và trên chuỗi giá trị của nó. Quản lý vòng đời
không phải là một công cụ hoặc phương pháp đơn lẻ
mà là một hệ thống thu thập, cấu trúc và phổ biến
thông tin liên quan đến sản phẩm từ nhiều chương
trình, khái niệm và công cụ khác nhau
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1. Những khái niệm cơ bản


Quản lý vòng đời là phương pháp tiếp cận quản lý
kinh doanh có thể được sử dụng bởi tất cả các loại
hình doanh nghiệp (và các tổ chức khác) để cải thiện
kết quả hoạt đông bền vững của chúng. Phương
pháp này được các doanh nghiệp lớn và nhỏ sử
dụng như nhau với mục đích để quản lý chuỗi giá trị
bền vững hơn.



Quản lý vòng đời có thể được sử dụng để nhắm đến
mục tiêu, tổ chức, phân tích và quản lý các hoạt
động và thông tin liên quan đến sản phẩm hướng tới
việc cải tiến liên tục theo vòng đời của sản phẩm.
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1. Những khái niệm cơ bản


Quản lý vòng đời là việc thực hiện tư duy theo vòng
đời và tính bền vững của sản phẩm được vận hành
cho các doanh nghiệp hướng tới cải tiến liên tục.
Đây là các doanh nghiệp đang phấn đấu theo hướng
giảm các dấu vết (môi trường) và giảm thiểu các
gánh nặng về kinh tế-xã hội và môi trường của mình
trong khi tối đa hóa các giá trị kinh tế và xã hội.



Quản lý vòng đời là sự kết nối các khái niệm và công
cụ hoạt động khác nhau.
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1. Những khái niệm cơ bản
Điều phối và xây
dựng năng lực

Trách nhiệm xã hội
và truyền thông

Tính bền
vững &
MT
Quan hệ
với các bên
liên quan

Tiếp thị các SF
bền vững

Sản xuất & phân
phối bền vững

Bán hàng
& Tiếp thị

Sản xuất &
Phân phối
QUẢN LÝ
VÒNG ĐỜI

Phát triển
sản phẩm
Thiết kế bền vững

Mua sắm

Kinh tế và
Tài chính
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Mua sắm bền
vững

Chiến lược bao gồm ưu tiên các
nguồn lực tài chính

1. Những khái niệm cơ bản
Trách nhiệm môi trường và xã hội
của Công ty

Tư duy theo vòng đời

Các Hệ thống và quy trình như:
 Truyền thông
 Sự tham gia của các bên Liên quan
/ bảng sản phẩm
 Cấp nhãn sinh thái
 Chứng nhận
 Mua sắm bền vững
 (định hướng sản phẩm) Hệ thống
quản lý môi trường
 Thiết kế bền vững
 Phi vật chất hóa
 Đánh giá tác động môi trường

QuẢN LÝ THEO VÒNG ĐỜI

Trường hợp kinh doanh bền vững

Dữ liệu, thông tin và mô hình như:
 Cơ sở dữ liệu
 Thực hành tốt nhất, ví dụ:
 Chuẩn đối chứng
 Tiêu chuẩn
 Sơ đồ tỷ trọng
 Các mô hình, Ví dụ:
Liều –Phản ứng
 Số phận và tiếp xúc
Kịch bản
Công cụ và kỹ thuật như:
 Đánh giá vòng đời
 Chi phí vòng đời (LCC)
 Phân tích lợi ích-chi phí
 Phân tích vật liệu và dòng chất
(MFA/SFA)
 Phân tích đầu vào-Đầu ra (CEPA)
 Vật liệu đầu vào trên một đơn vị
dịch vụ (MISP)
 Phân tích các yêu cầu về Năng
lượng tích lũy (CEPA)
 Đánh giá sản xuất sạch hơn (CPA)
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 Đánh giá rủi ro
 Kiểm toán

1. Những khái niệm cơ bản
 Đánh giá tính bền vững của vòng đời (LCSA):
LCSA đề cập đến việc đánh giá tất cả các tác động
tiêu cực về môi trường, xã hội và kinh tế và các lợi
ích trong các quá trình ra quyết định đối với các sản
phẩm bền vững hơn trong suốt vòng đời của chúng
(UNEP/SETAC,2011)
 Tính bền vững- Tính bền vững là khả năng tồn tại.
Trong sinh thái học, từ này mô tả cách mà hệ thống
sinh học duy trì tính đa dạng và hiệu quả qua thời
gian. Đối với con người, tính bền vững là khả năng
duy trì lâu dài của sự thịnh vượng bao gồm các khía
cạnh môi trường, kinh tế và xã hội.
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1. Những khái niệm cơ bản

 Tư duy theo vòng đời : hầu hết là việc thảo luận
định tính để xác định các giai đoạn của vòng đời
và/hoặc là các tác động môi trường tiềm năng của
các khía cạnh có ý nghĩa nhất. Ví dụ để sử dụng
trong một thiết kế tóm tắt hoặc trong một cuộc thảo
luận giới thiệu về các biện pháp chính sách.


Lợi ích lớn nhất là tư duy này giúp tập trung vào xem
xét toàn bộ vòng đời của sản phẩm hoặc hệ thống;
dữ liệu thường là định tính (các công bố) hoặc rất
chung và các dữ liệu định lượng có sẵn (
Christiansen et al,1997)
16

1. Những khái niệm cơ bản

 Tư duy theo Vòng đời (LCT) đã vượt ra ngoài truyền
thống tập trung vào hiện trường sản xuất và các quá
trình sản xuất, để bao gồm các tác động môi trường, xã
hội và kinh tế của SF trong toàn bộ vòng đời của nó.
 Các mục tiêu chính của LCT là giảm việc sử dụng tài
nguyên của sản phẩm và giảm phát thải ra môi
trường cũng như cải thiện kết quả hoạt đông kinh tếxã hội trong vòng đời của nó. Điều này có thể tạo thuận
lợi cho sự liên kết giữa các khía cạnh môi trường, xã hội
và kinh tế trong tổ chức thông qua chuỗi gía trị gia tăng
của sản phẩm.
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1. Những khái niệm cơ bản
 Xem xét một lĩnh vực CN và tiếp cận theo tư duy Vòng
đời có nghĩa là đi vượt ra ngoài truyền thống tập trung
hẹp hơn vào trang thiết bị sản xuất của doanh nghiệp.
 Một vòng đời của sản phẩm có thể bắt đầu với việc
khai thác nguyên liệu từ các nguồn tài nguyên trong
lòng đất và tạo ra năng lượng. Vật liệu và năng lượng
này sau đó là một phần của quá trình sản xuất, đóng
gói, phân phối, sử dụng, bảo trì, và cuối cùng là tái chế,
tái sử dụng, thu hồi hoặc loại bỏ cuối cùng.
 Ở mỗi một giai đoạn của vòng đời đều có tiềm năng
làm giảm tiêu thụ tài nguyên và cải thiện kết quả hoạt
động của sản phẩm
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1. Những khái niệm cơ bản

 Sản xuất và tiêu thụ bền vững: là việc sử dụng các
dịch vụ và hàng hóa đáp ứng các nhu cầu cơ bản và
mang lại một cuộc sống chất lượng hơn, đồng thời giảm
thiểu việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật
liệu độc hại, phát thải chất thải và chất gây ô nhiễm
trong toàn bộ vòng đời, để không gây nguy hiểm cho
nhu cầu của các thế hệ tương lai.
(Ủy ban về Phát triển bền vững của LHQ-UNCSD).

19

1. Những khái niệm cơ bản

 Hiệu quả đạt được và tiến bộ công nghệ trong các sản
phẩm và quy trình sản xuất có liên quan đến sản phẩm
một mình sẽ không đủ để đưa những tác động toàn cầu
tới mức bền vững;
 Vì vậy, Cần có yêu cầu thay đổi đối với lối sống hưởng
thụ, bao gồm cả cách mà người tiêu dùng lựa chọn và
sử dụng sản phẩm và dịch vụ.
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
 Lợi ích của phương pháp tiếp cận theo vòng đời
 PP tiếp cận theo vòng đời có thể giúp chúng ta lựa
chọn. Nó ngụ ý rằng tất cả mọi người trong toàn bộ
chuỗi vòng đời của sản phẩm, từ “cái nôi” đến “nấm
mồ”, có trách nhiệm và vai trò nhất định, có tính đến tất
cả các tác động có liên quan đến Kinh tế, MT và xã hội.
 Các tác động của tất cả các giai đoạn của vòng đời
cần phải được người dân, công ty và chính phủ các
nước xem xét một cách toàn diện khi họ đưa ra quyết
định về tiêu thụ và các mô hình sản xuất , chính sách và
chiến lược quản lý.
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
 Lợi ích của phương pháp tiếp cận theo vòng đời
 Phương pháp tiếp cận theo vòng đời cho phép các
nhà thiết kế sản phẩm, cung cấp dịch vụ, cơ quan chính
phủ và cá nhân lựa chọn theo dài hạn có sự xem xét tất
cả các phương tiện truyền thông môi trường (tức là,
không khí, nước, đất).
 Phương pháp theo vòng đời tránh chuyển các vấn đề
từ một giai đoạn của vòng đời sang giai đoạn khác, từ
một khu vực địa lý sang KVĐL khác và từ một vấn đề
môi trường (VD: chất lượng không khí) sang vấn đề môi
trường khác (VD: nước hoặc đất).
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
 Lợi ích của phương pháp tiếp cận theo vòng đời
 Sự tích hợp của quản lý vòng đời vào hoạt động
doanh nghiệp là tương tự như các tiêu chuẩn ISO 9000
và 14000 ở chỗ nó nó hỗ trợ cho phương pháp tiếp cận
theo chu trình “Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động
khắc phục mang tính chu kỳ, và qua đó cung cấp một cơ
sở cho việc cải tiến liên tục.
 Mối liên hệ giữa vòng đời và sản xuất được mô tả
trong sơ đồ dưới đây:
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
Lao động
Năng lượng
Nguyên liệu

Thiết kế
sản
phẩm

Phát thải ra
đất, nước,
không khí

Lao động
Năng lượng
Nguyên liệu

Lao động
Năng lượng
Nguyên liệu

Khai thác
& chế
biến ng.
liệu thô

Sản xuất
sản
phẩm

Phát thải ra
đất, nước,
không khí

Lao động
Năng lượng
Nguyên liệu

Đóng
gói/phân
phối

Phát thải ra
đất, nước,
không khí

Phát thải ra
đất, nước,
không khí

TÁI SỬ DỤNG, TÁI SẢN XUẤT

Lao động
Năng lượng
Nguyên liệu

Lao động
Năng lượng
Nguyên liệu

Sử
dụng/tiêu
thụ sản
phẩm

Cuối
đời/Thải
bỏ/Đời
mới

Phát thải ra
đất, nước,
không khí

Phát thải ra
đất, nước,
không khí

Tái Sử dụng

TÁC ĐỘNG XÃ HỘI
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
 Nhiều quyết định trong thực tế đã được dựa trên
cách tiếp cận vòng đời, chẳng hạn:
 Quyết định mua hàng tiêu dùng qua ecolabels;
 Báo cáo công ty về các vấn đề môi trường và xã hội;
 Thiết kế kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ thông
qua các nghiên cứu về đánh giá vòng đời;
 Thiết kế Môi trường;
 Tổng Chi phí tính toán quyền sở hữu, hoặc các hệ
thống quản lý được định hướng sản phẩm hoặc các
phương tiện;
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
 Chính phủ hoạch định chính sách thông qua thu hút
sự tham gia của diện rộng các bên liên quan (ví dụ
qua đối thoại trực tiếp về sản phẩm) hoặc thông qua
phương pháp tiếp cận “Chính sách Sản phẩm tích
hợp” (IPP). Trong tất cả các hoạt động trên, phương
pháp tiếp cận theo vòng đời có thể mang lại một số
lợi ích cho doanh nghiệp, cho chính phủ và cho
người tiêu dùng
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
 Lợi ích cho doanh nghiệp (1)
 Có thể thu hoạch
những lợi ích về môi trường,
sức khỏe nghề nghiệp và an
toàn, rủi ro và quản lý chất lượng,
cũng như phát triển và áp dụng
Quy trình sạch hơn và sản phẩm tùy chọn bằng cách
kết hợp các quan điểm về vòng đời trong quản lý
tổng thể và đưa sản phẩm và quá trình phát triển
theo một hướng bền vững hơn
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
 Lợi ích cho doanh nghiệp (2)
 Kết hợp vòng đời và quản lý bền vững sẽ nâng cao
hình ảnh và thương hiệu giá trị cho cả các người
chơi chính cũng như các nhà cung cấp và sản xuất
nhỏ hơn trên thị trường thế giới
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
 Lợi ích cho chính phủ
 Các sáng kiến của chính phủ sẽ không chỉ bảo vệ và
củng cố vị trí của ngành công nghiệp và dịch vụ
trong thị trường khu vực và toàn cầu, mà còn đảm
bảo lợi ích môi trường chung cho xã hội (cân bằng
với các khía cạnh kinh tế và xã hội).
 Bằng cách tham gia vào các chương trình và sáng
kiến hỗ trợ và thực hiện các phương pháp tiếp cận
vòng đời, các chính phủ có thể thể hiện trách nhiệm
toàn cầu và quản trị bằng cách chia sẻ và phổ biến
các phương án phát triển bền vững mang tính toàn
cầu.
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
 Lợi ích cho Người Tiêu
dùng (1)
 Phương pháp tiếp cận
theo vòng đời sẽ giúp
tiêu thụ SF theo hướng
bền vững hơn bằng cách
cung cấp thông tin mua
hàng, hệ thống giao
thông, nguồn năng lượng
tốt hơn để hướng dẫn
người tiêu dùng..
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
 Lợi ích cho Người Tiêu dùng (2)
 Phương pháp tiếp cận theo vòng đời cung cấp một
diễn đàn cho đối thoại nhiều bên liên quan và sự
tham gia của cộng đồng với các doanh nghiệp công
nghiệp và chính phủ, đi từ chương trình của địa
phương đến các chiến lược quốc gia và quốc tế cho
phát triển bền vững
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
 Một số ví dụ áp dụng thực tiễn (1)
 Công ty RUCID của Uganda
 Một công ty nhỏ kinh doanh nước hoa quả và
quả khô đã thực hiện tư duy và tiếp cận theo
vòng đời từ năm 2014. phương pháp tiếp cận
theo đổi mới bền vững là quyết định quan
trọng để tăng khả năng cạnh tranh ngày càng
tăng trong thị trường toàn cầu cho các sản
phẩm thực phẩm hữu cơ của Cty.
 Cty RUCID áp dụng ISO/TS/14067, giúp
lượng hóa và trao đổi thông tin về các dấu vết
các bon của sản phẩm của Cty và được
hưởng lợi từ sự hỗ trợ của Chính phủ cho các
trang trại hữu cơ nhỏ
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
 Cty RUCID đã nghiên cứu để cân bằng tiêu thụ năng
lượng và kiểm kê chất thải cho nhà máy chế biến hoa quả.
Áp dụng quản lý theo vòng đời và tổ chức đào tạo trong
toàn Cty từ Lãnh đạo đến công nhân về thu thập dữ liệu,
báo cáo sử dụng năng lượng và việc tạo chất thải.
 “Yếu tố thành công chính tại RUCID là tầm nhìn của Lãnh
đạo đã thấy được các sáng kiến về tính bền vững là chiến
lược để duy trì khách hàng và phát triển hoạt động kinh
doanh mới. “Lãnh đạo của RUCID cũng nhận thức được
rằng việc sử dụng và hủy bỏ các dư lượng trong hoa quả
cũng như sử dụng năng lượng có thể được cải thiện để
sẵn sàng nắm bắt các cơ hội kinh doanh về tăng trưởng thị
trường.
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
 Một số ví dụ áp dụng thực tiễn (2)
 Công ty Finca Mountain Villa Rica của
Peru đã thu được nhiều lợi ích từ việc thực
hiện phương pháp tiếp cận theo vòng đời
theo sáng kiến của UNEP.
 Cty đựa trên sự cam kết mạnh mẽ của lãnh
đạo về các thực hành bền vững kết hợp
phương pháp tiếp cân dựa trên vòng đời
 Kết quả Cty đã nâng cao được chất lượng
sản phẩm và lợi nhuận (từ 30-40%) , giảm
các tác động môi trường (giảm sử dụng nước
78%, giảm sử dụng phân bón 29%, giảm chất
thải bã cà phê, chi phí năng lượng v.v…)
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
 Một số ví dụ áp dụng thực tiễn (3)
 Cty EDIGRÁFICA, một công ty nghệ thuật đồ
họa Brazil, chủ yếu sản xuất sách và tạp chí.
 Giấy là một vấn đề lớn đối với các tác động
môi trường cho tất cả các công ty in ấn, đặc
biệt là liên quan đến nước và phá rừng. Song
song với các chi phí nguyên vật liệu này, các
sản phẩm giấy bỏ đi là một tổn thất doanh thu
 Để đáp ứng các yêu cầu pháp luật về môi
trường Cty đã áp dụng và được chứng nhận
HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14 000, quyết
định thực hiện phương pháp tiếp cận theo
vòng đời, với sự hỗ trợ của chương trình
Sáng kiến vòng đời của UNEP / SETAC.
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
 Cty EDIGRÁFICA đã xây dưng tầm nhìn theo vòng đời,
thực hiện phương pháp tiếp cận theo vòng đời bắt đầu
từ lãnh đạo cao nhất, tổ chức hội thảo giới thiệu và lớp
đào tạo về các sáng kiến về quản lý theo vòng đời,
phân tích về các khía cạnh môi trường của công ty ,
giải thích các khái niệm về tư duy theo vòng đời và
cung cấp các kiến thức về quản lý theo vòng đời và
đánh giá vòng đời
 Cty đã tối ưu hóa việc kiểm kê và đánh giá vòng đời
thông qua việc phân tích các điểm nóng và đánh giá tin
cậy dựa trên các quyết định được thông tin tốt hơn cho
các loại SF chủ chốt
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn

 95 % tác động của sản xuất đã được đánh giá bằng
việc tập trung vào kiểm kê và đánh giá vòng đời cho 3
sản phẩm chủ lực của công ty
 Kết quả: Công ty này làm giảm đáng kể chất thải giấy
(từ 26 % xuống 15,3 % đối với sách, từ 12,85 % xuống
8,10 đói với tạp chí..) và các chi phí liên quan, trong khi
tích hợp tầm nhìn theo vòng đời vào văn hóa của toàn
công ty và các phòng ban nhất là khâu sản xuất.

37

2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
 Một số ví dụ áp dụng thực tiễn (4)
 Ứng dụng cho việc cấp nhãn sinh thái/môi trường cho các
sản phẩm tiêu dùng dựa trên đánh giá và tiếp cận theo vòng
đời sản phẩm (trên 50 chương trình cấp nhãn hiện hành
trên thế giới- Mạng lưới nhãn sinh thái toàn cầu)
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
Kiểu II
(ISO 14021)
Tự công bố
• Do doanh nghiệp thiết lập
• Thường dựa trên các
chuẩn cứ môi trường độc
lập
• Không có xác nhận
• Không có chuẩn cứ
ngưỡng

Kiểu I
(ISO 14024)
Nhãn Sinh Thái

Kiểu III
(ISO 14025)
Công bố SF Môi trường

• Dựa trên tư duy
theo vòng đời

• Dựa trên đánh giá
vòng đời

• Điểm thay thế tốt nhất
trong một loại sản phẩm

•

Tương tự: Các chất bổ
sung dinh dưỡng

• Chuẩn cứ ngưỡng

•

Bên thứ Ba xác nhận

• Bên thứ Ba xác nhận

•

Đăng ký Thương hiệu

• VD:“Nội dung tái chế, Có
thể bị thối do vi khuẩn”
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2. Mối liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền
vững và một số áp dụng thực tiễn
 Một số ví dụ áp dụng thực tiễn (5)
 Phương pháp đánh giá định lượng theo vòng đời
được đơn giản hóa cho các dấu vết các bon của
sản phẩm trong chuỗi cung ứng quốc tế (BSI)
 Dấu vết các bon, Đánh giá vòng đời, Hiệu quả
sử dụng tài nguyên, sản xuất và tiêu dùng bền
vững
 Phân tích đánh giá vòng đời trong bao bì áp
dụng đối với thực phẩm và đồ uống
 Đánh giá tác động môi trường trong đánh giá
vòng đời v.v…
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XIN CÁM ƠN !
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