
  

 HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM 
VIETNAM PLASTICS ASSOCIATION 

Address: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
          Tel: 08–35218552    Fax: 08–35218554     E-mail: info@vpas.vn    Website: www.vpas.vn 

                 Tp.HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2016 

Mời tham dự buổi tọa đàm về lĩnh vực Tái chế Nhựa 

                   Kính gửi:  Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp Nhựa                                
            

Hiệp hội các tổ chức tái chế của Châu Âu (EPRO) gồm 12 thành viên từ các quốc gia 
trong khu vực châu Âu sẽ có chuyến thăm Việt Nam để tìm hiểu về tình hình và thực trạng 
ngành tái chế nhựa tại Việt Nam để từ đó có những bước hỗ trợ, hợp tác nhằm đẩy mạnh 
ngành tái chế nhựa tại Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát triển mà vẫn đáp ứng được yếu 
tố bảo vệ môi trường. 

Nhân dịp này, Hiệp hội phối hợp với EPRO tổ chức buổi tọa đàm để hai bên có dịp 
trao đổi, tìm hiểu cơ hội và học hỏi kinh nghiệm, bên cạnh đó Hiệp hội Nhựa Việt Nam có 
mời đại diện Bộ Tài Nguyên môi trường đến cùng tham dự để trao đổi, chia sẽ thêm những 
quy định, chính sách liên quan đến tình hình nhập khẩu tái chế nhựa tại Việt Nam hiện nay.  

Vì vậy, Hiệp hội Nhựa Việt Nam trân trọng kính mời đại diện Quý doanh nghiệp đến 
tham dự để trao đổi và chia sẽ những thông tin về hiện trạng cũng như trao đổi những khó 
khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp trong ngành tái chế đang gặp phải và nhận dịp này để 
học hỏi thêm kinh nghiệm từ các tổ chức uy tín trên thế giới về ngành tái chế để có những 
bước chuẩn bị và định hướng tốt hơn trong việc lên kế hoạch đầu tư trong tương lai. 

Thời gian: Thứ Sáu, Từ 08h30 – 12h30 ngày 11/11/2016  
Địa điểm:  Khách sạn Caravel, 19-23 Lam Sơn, Quận 1, Tp.HCM 
Phí tham dự: 1.200.000 VNĐ/khách (bao gồm ăn trưa) 

Rất mong sự tham dự của Quý doanh nghiệp.  

Để đăng ký tham gia, xin vui lòng liên hệ về Văn phòng HHNVN Tel: 08-35218552 Fax: 
08-35218554, E-mail:hongmyvpa68@gmail.com; nguyenthingocdung2003@yahoo.com để 
xác nhận tham dự. 

 Trân trọng cảm ơn. 

 Kính chào. 
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