
Thay đổi vòng đời của nhựa 

Nền Kinh tế khoẻ mạnh Cộng đồng khoẻ mạnhĐại dương khoẻ mạnh

Dọn dẹp rác trên biển 

Các hoạt động của Ngân hàng Thế giới 

Những chương trình này góp phần cải thiện cuộc sống, đặc biệt cho những người nghèo nhất 

Các ví dụ về hỗ trợ  có mục tiêu của Ngân hàng Thế giới và PROBLUE

Kết quả

Xem xét lại nguồn thải

Phương kế sau cùng 

Hướng tới nền kinh tế tuần hoàn 

Từ
 rác thải đến giá trị
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Đích chúng ta hướng tới

Nhập khẩu Sản xuất Chế biến Phân phối

Nơi trú ẩn an toàn cho sinh vật biển 

Tránh phát thải carbon làm nóng đại dương

Khôi phục hệ sinh thái

Đa dạng sinh học hơn

Cơ hội đầu tư vào các vùng ven biển

Du lịch bền vững

Nhiều việc làm hơn 

Năng suất lao động cao hơn

Ngành thuỷ sản chất lượng cao

Chi phí dọn dẹp rác trên biển thấp hơn

Sức khoẻ cộng đồng được cải thiện

Nhiều công việc mới và được đảm bảo 

Ít ngập lụt đô thị

Cộng đồng an toàn hơn

Bình đẳng giới hơn
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  Tái sản xuất

Thiết kế lại

Sử dụng & Tái sử dụng

Tái c
hế

Tăng tính Tuần hoàn

Tài chính

 Trái phiếu

 Bảo lãnh 

 Cải cách luật pháp thể chế

 Khoản vay và viện trợ không hoàn lại 
 cho quản lý chất thải rắn và bền vững
 môi trường 

Tư vấn chính sách

 Đánh giá vòng đời của nhựa

 Xác định điểm nghẽn

 Giảm sử dụng nhựa dùng một lần

 Khung pháp lý

 Phân tích chi phí - lợi ích

 Cải cách kinh tế

 Công cụ ra quyết định

 Hỗ trợ xây dựng lộ trình và kế hoạch 

       hành động

Khu vực tư nhân

 Chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn

 Chiến lược thu gom và tái chế rác 

 Cải thiện chuỗi giá trị

 Công nghệ và vật liệu mới 

 Cải thiện sinh kế 

Quản lý chất thải rắn 
tích hợp

Xử lý nước

Ngưng rò rỉ
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