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Tóm tắt: 

Từ năm 2004, Bộ Môi trường Nhật Bản đã phát triển một chương trình có tên là “Eco Action21” nhằm 
khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động vì môi trường dựa trên khả năng cắt giảm phát 
thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu. Nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản đã hưởng ứng và tham gia 
EA21. Năm 2011, 7.240 doanh nghiệp đã được cấp chứng chỉ EA21. Nghiên cứu được tiến hành nhằm 
giới thiệu chương trình EA21 tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ cho các 
đơn vị này phát triển sản xuất kinh doanh song song với việc bảo vệ môi trường như là: giảm sử dụng 
nhiên liệu, năng lượngR; xây dựng các hành động này thành một hệ thống quản lý môi trường. Để đánh 
giá khả năng giảm phát thải CO2 của các doanh nghiệp, 05 công ty đã được lựa chọn cho nghiên cứu. 
Kết quả nghiên cứu sẽ là các gợi ý cho việc xây dựng các chính sách nhằm khuyến khích các doanh 
nghiệp áp dụng EA21 theo định hướng thành phố môi trường vào năm 2020.  
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trường; Đà Nẵng; doanh nghiệp  

  

Abstract: 

Since 2004, the Ministry of Environment of Japan has developed a program called “Eco-Action 21” to 
encourage businesses to promote environment-friendly activities based on the ability to cut down 
greenhouse gas emissions and to contribute to the fight against climate change. Many Japanese 
companies have taken part in the program EA21. In 2011 7.240 enterprises received the EA21 
certificates. This research aims to introduce EA21 program to small and medium enterprises in the city of 
Danang to help them implement business activities in parallel with environmental protection by reducing 
the use of energy, material, fuel etc. and developing their activities into an environment management 
system. To assess the potential in the reduction of CO2 emissions of enterprises, the author conducted 
the study in 05 small and medium enterprises in Danang city. Based on the study results, the research 
team gave the suggestions for building policies and institutions to encourage SMEs to apply EA21 to build 
Danang into a Eco city in 2020.  
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