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Chiến lược quốc gia

Phát triển kinh tế xanh, 
Phát triển bền vững, 
Chuyển đổi số

Luật bảo vệ môi trường 
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EPR

Nhu cầu thực tiễn

Công nghệ quản lý phân loại, thu gom rác
Thống kê, đo lường khối lượng, chủng loại rác 
tái chế.



• Định nghĩa - Giới thiệu chung
• Các tính năng của hệ thống mGreen.
• Phương thức bảo mật của hệ thống.
• Cách thức hoạt động và hướng dẫn sử dụng.
• Giai đoạn mở rộng của giải pháp mGreen.



Nghiên cứu, tư vấn, xây dựng kế 
hoạch, phát triển, quản lý dự án phân 
loại rác, thu gom và tái chế rác thải.

Cung cấp hệ thống công nghệ thúc đẩy 
và quản lý hoạt động phân loại rác, 

thu gom, tái chế rác thải, số hoá 
giao dịch trao đổi rác tái chế.

Định nghĩa - Giới thiệu 
chung

mGreen là Giải pháp đô thị thông minh quản lý phân loại rác và thu gom rác tái chế kết 
nối nhu cầu giữa người phân loại và người thu gom rác tái chế, người mua và người bán 
thông qua nền tảng Coalition loyalty program (Tích điểm, bán hàng, đổi quà liên kết) và 

công nghệ Big Data, IoT. 



Nghiên cứu, tư vấn, xây dựng kế hoạch, 
phát triển, quản lý dự án phân loại rác, 

thu gom và tái chế rác thải.

• Phương pháp Dân tộc ký, 
• Ethnography, Empathy Map 

Canvas, 
• Capture Cap… 

Các phương pháp này được điều chỉnh 
linh hoạt theo các dự án tại các khu 
vực và tỉnh thành khác nhau.  



Các tính năng của hệ thống mGreen
và cách thức hoạt động



Ứng dụng di động 
mGreen

Quét mã 
tải app

• Hướng dẫn phân loại rác và chỉ dẫn về con đường đi của rác
tái chế.

• Đặt lịch thu gom rác tái chế tại nhà và tại 1 điểm tập trung.
• Mua bán, trao đổi rác tái chế bằng điểm và tiền.
• Đặt hàng mua hàng Online qua App mGreen.
• Kết nối cổng thanh toán phí Vệ sinh môi trường và thanh toán

khi mua hàng.
• Tích điểm liên kết với các Merchants trên hệ thống.
• Đổi điểm liên kết với các Merchants trên hệ thống.
• Báo cáo lịch sử phân loại rác, lịch sử giao dịch.
• Đánh giá và tặng thưởng cho người phân loại rác tốt nhất

trong 1 khu vực
• Đổi điểm thành quà tặng, tiền mặt, nhu yếu phẩm.
• Hoạt động lan tỏa việc phân loại rác và giải trí có thưởng:

Mời hàng xóm, trả lời câu đố về rác thải được tích điểm.

Các tính năng của hệ thống mGreen
và cách thức hoạt động



Ứng dụng di động 
mGreen

Quét mã 
tải app

Bước 1: Phân loại rác
Bước 2: Tích điểm

• Cách 1: Để tích điểm được từ rác tái chế, chủ nguồn thải
mang tới các địa điểm thu đổi rác tái chế tập trung và đổi
điểm theo khối lượng rác tái chế đã tích lũy. Hoặc đặt lịch
trên ứng dụng mGreen, Đơn vị thu gom sẽ tới tận nơi thu gom
rác tái chế nếu khối lượng đảm bảo tiêu chí vận chuyển.

• Cách 2: Để tích điểm từ mua sắm, tiêu dùng, Chủ nguồn thải
sử dụng các dịch vụ mua sắm trên app mGreen của hơn 1.000
đối tác đã kết nối.

Bước 3: Đổi quà
• Cách 1: Đổi tại mGreen House
• Cách 2: Đổi tại cửa hàng của đối tác liên kết

Hướng dẫn sử dụng



mGreen hỗ trợ thu gom Rác tái chế gồm 
Giấy, Nhựa, Kim loại, Bao bì.



Hướng dẫn sử dụng

Có 02 cách: Để kết nối Chủ nguồn thải với Người thu gom rác tái chế,: 
(01) Chủ nguồn thải Mang rác tái chế tới các điểm thu đổi tập trung



Hướng dẫn sử dụng



Hướng dẫn sử dụng

(02)Chủ nguồn thải đặt lịch thu gom tại nhà khi đạt đủ số lượng  tối thiểu 
theo tiêu chí đơn vị  thu gom.



Hướng dẫn sử dụng
Tích điểm liên kết từ tiêu dùng, mua sắm



Hướng dẫn sử dụng Đổi quà
Đổi quà tại mGreen House hoặc 

cửa hàng liên kết





Hướng dẫn sử dụng
Biết - Thực hiện - Trung Thành - Lan toả



Ứng dụng di động mGreen collector

•

•

•

Đăng nhập thông qua Tài khoản & Mật khẩu 



/TIỀN/ ĐIỂM VÀ 
TIỀN







Tính năng báo cáo giao dịch và số liệu theo thời gian 
thực



Tính năng báo cáo giao dịch và số liệu theo thời gian 
thực



Tính năng báo cáo giao dịch và số liệu theo thời gian 
thực



Tính năng báo cáo giao dịch và số liệu theo thời gian 
thực



Tính năng báo cáo giao dịch và số liệu theo thời gian 
thực





Trang quản trị hệ thống mGreen

Các tính năng của hệ thống mGreen
và cách thức hoạt động

Đăng nhập thông qua Tài khoản &
Mật khẩu

Tính năng 1: Thiết lập và điều chỉnh
dữ liệu trên hệ thống
Tính năng 2: Báo cáo tự động















Trang quản trị hệ thống mGreen

Các tính năng của hệ thống mGreen
và cách thức hoạt động









Báo cáo thông tin khách hàng, chủ nguồn thải tham gia theo từng khu 
vực





PHƯƠNG THỨC BẢO MẬT HỆ THỐNG 
MGREEN  

• SSL: sử dụng SSL bảo mật trên app 
và web quản trị.

• Mã hoá: sử dụng JWT mã hoá mật 
khẩu và thông tin người dùng.



Giai đoạn mở rộng của giải pháp mGreen

Hệ thống công nghệ mGreen mở rộng kết nối tới 
đối tượng khác của chuỗi cung ứng ngành tái chế 
bên cạnh Chủ nguồn thải, Đơn vị thu gom và Cửa 
hàng liên kết gồm: nhà máy tái chế, thương lái, vựa 
phế liệu.

Hệ thống hoạt động theo các cơ chế gồm:
• Đặt lệnh – Khớp lệnh.
• Tài khoản thanh toán linh hoạt gồm điểm và 

tiền: Nạp điểm – Rút điểm.
• Bản đồ số logistic về rác tái chế.



Sử dụng công nghệ Coalition Loyalty Program: 
tích điểm liên kết từ phân loại rác và tiêu dùng; 
tiêu điểm trên 1000 đối tác và cửa hàng trên 
hệ sinh thái mGreen.

Phương thức thanh toán linh hoạt bằng tiền và 
điểm; với cơ chế ứng điểm, nạp điểm. 

ệ ể ộ

ả ướ ở

Là ứng dụng đầu tiên và có thị phần lớn nhất 
tại Việt Nam về khuyến khích và quản lý phân 
loại rác tại nguồn, thu gom rác tái chế.



ợ ớ ạ ơ ị

ổ ứ

Hoạt động thu gom, thu mua rác tái chế theo nhiều 
hình thức như tại nhà và tại 1 điểm tập trung; tận 
nơi hoặc tại các điểm trung chuyển. 

Đội ngũ nhân sự là những tiến sỹ, kỹ sư tâm huyết, 
có kinh nghiệm trên 20 năm trong việc phát triển 
vận hành nền tảng công nghệ, triển khai dự án 
quản lý rác thải và phát triển bền vững.

Mạng lưới đối tác hợp tác chiến lược theo 
'triết lý Win - Win: Gồm cơ quan quản lý nhà 
nước, chính quyền địa phương, Đơn vị thu 
gom, Đơn vị tái chế, Cơ quan truyền hình, Báo 
Chí, NGOs, Viện nghiên cứu, Nhà sản xuất, 
Nhãn hàng, Doanh nghiệp.



Chương trình hợp tác với UNDP
• Thử Thách Sáng Tạo Giảm Thiểu Ô Nhiễm Rác 

Thải Nhựa Đại Dương EPPIC (2021-2022)
• Ứng dụng di động mGreen trong việc phát triển 

du lịch xanh.(2022)
• Khảo sát thực trạng rác thải nhựa và đề xuất giải 

pháp tại bến cá, bến tàu Quảng Ninh (2019)

Chương trình hợp tác với WWF: Chiến dịch "Gom nhựa 
lựa quà" tại Seagame 31 (2022)

Chương trình hợp tác với Trung Ương Đoàn về ứng 
dụng công nghệ số phát huy vai trò xung kích của 
thanh niên trong quản lý rác thải nhựa, phân loại, thu 
gom rác tái chế. (2019-2024)

Dự án hợp tác với Nestlé và Vinschool Central Park: 
Nâng cao nhận thức và Xây dựng thói quen phân loại 
rác tại trường học, cầu nối tới gia đình và xã hội. 
(2018-2020)

Các Dự án phân loại rác tại nguồn và thu gom rác 
tái chế áp dụng giải pháp mGreen đã thực hiện 



Dự án hợp tác với UBND TP Vũng Tàu và LSP-SCGC-SCG: Nâng cao nhận thức và
triển khai dự án phân loại rác tại nguồn tại trường học và khu dân cư tại TP
Vũng Tàu (2019 - 2024)

Chương trình truyền thông và mở rộng dự án phân loại rác tại nguồn tại quận 
Tân phú; kết hợp với Unilever, Citenco (2018- hiện tại)

Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phân loại rác tại nguồn và Đổi 
rác lấy quà tại Hà Nội; kết hợp với Unilever, Urenco Hà Nội (2019-hiện tại)

Chương trình Thử thách Giảm rác sống xanh - Nhật ký mGreen trên nền tảng 
mạng xã hội.











Giải thưởng công nghệ đô thị thông minh về quản lý rác thải, ứng 
phó biến đổi khí hậu, nền kinh tế tuần hoàn của World Bank, 

Bộ KH&CN, Bộ Kinh tế Đài Loan, APEC Thái Lan 2022 



(01) Nhân rộng mô hình hoạt động của Chủ nguồn 
thải và Đơn vị thu gom - Cửa hàng liên kết thông 
qua các Dự án phân loại rác, thu gom rác tái chế, 

hướng tới nền kinh tế tuần hoàn. 

(02) Hoàn thiện các nghiên cứu và chương trình thí 
điểm với các nhà máy tái chế và vựa phế liệu

Mở rộng quy mô triển khai và phát triển giải pháp mGreen 
trên cả nước: Cụ thể như sau: 

1. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, nhà sản xuất, nhãn 
hàng, đơn vị thu gom và đối tác liên quan thực hiện xây dựng 
kế hoạch, phát triển, quản lý dự án phân loại rác, thu gom và 
tái chế rác thải.

2. Cung cấp hệ thống công nghệ cho đơn vị thu gom hỗ trợ 
nghiệp vụ thu gom mua bán, rác tái chế.

3. Cung cấp hệ thống quản lý và giải pháp công nghệ cho các 
đơn vị tái chế, BQL Khu công nghiệp, Khu chế xuất quản lý 
nguồn cung ứng.

4. Hợp tác cùng nhãn hàng và đối tác trong chiến dịch truyền 
thông, thúc đẩy và quản lý lượng bao bì được thu hồi thông 
qua hệ thống dữ liệu quản lý.



https://mgreen.vn/
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