quü b¶o vÖ m«I tr¦êng viÖt nam

THAM Dù héi th¶o
“ Thùc tr¹ng r¸c th¶i nhùa
vµ ®Çu t¦ xö lý r¸c th¶I ë viÖt nam “
Ngày 5 - 6 tháng 10 Năm 2018

ch¦¬ng tr×nh héi th¶o
thùc tr¹ng r¸c th¶i nhùa

quü b¶o vÖ m«I tr¦êng viÖt nam

vµ ®Çu t¦ xö lý chÊt th¶I nhùa ë viÖt nam

Tr©n träng kÝnh mêi
Ngày 05/10/2018
7:30 - 11:45 s¸ng 05/10/2018
thùc tr¹ng r¸c th¶I nhùa vµ chÝnh s¸ch
Diễn giả
PGS.TS Nguyễn Thế Chinh - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên
và môi trường
Dương Thị Phương Anh - Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam .

Tham dù héi th¶o
“ Thùc tr¹ng r¸c th¶I nhùa
vµ ®Çu t¦ xö lý r¸c th¶I nhùa ë viÖt nam “

Kim Sung Han - Cơ quan tuần hoàn tài nguyên quốc gia (KORA), Hàn Quốc
Pavla Marusova - Công ty Asekol, Cộng hoà Séc

do Quü B¶o vÖ m«i truêng ViÖt Nam vµ HiÖp héi nhùa ViÖt Nam
phèi hîp tæ chøc

Phát biểu của các doanh nghiệp

14:00 - 17:30 chiÒu 05/10/2018

Thời gian : 02 ngày, từ 05/10 đến 06/10

®Çu t¦ ngµnh nhùa vµ xö lý chÊt th¶I nhùa
t¹i viÖt nam

Diễn giả

Rất hân hạnh được đón tiếp

Hoàng Đức Vượng - Chi hội nhựa tái sinh, Hiệp hội nhựa Việt Nam
Raimon TH Wong - Next Generation Recycling Machine, Malaysia
Phát biểu của các doanh nghiệp

quü b¶o vÖ m«I tr¦êng viÖt nam

hiÖp héi nhùa viÖt nam

gi¸m ®èc

chñ tÞch

Tham quan một số gian hàng khu triển lãm

Ngày 06/10/2018
7:30 - 10:00 s¸ng 06/10/2018
tham quan kh¶o s¸t
Địa điểm : Công ty nhựa GBP, Lô C20A-2 đường số 11 KCN Hiệp Phước,
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Đức Thuận

Hồ Đức Lam

