
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

“Giải pháp và Lộ trình cho các doanh nghiệp nhựa trong việc áp 
dụng các quy định về Tái chế và Sử dụng nguyên liệu nhựa” 

Ngày:   07/07/2022 

Thời gian:  9h00 – 15h00 

Địa điểm:  SECC, Quận 7, TP.HCM 

Thời gian Nội dung Diễn giả 

9.00-9.05 Chào mừng khách tham dự - Giới 

thiệu đại biểu 
Informa Markets Vietnam 

9.05-9.10 Phát biểu khai mạc chương trình Informa Markets Vietnam 

9.10-9.30 
Quy định của Luật Bảo vệ môi trường 

sửa đổi hướng tới Kinh tế tuần hoàn, 

tái chế chất thải 

Ông Nguyễn Thi - Vụ Pháp chế, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

9.30-9.50 
Kinh tế tuần hoàn - Giải pháp ngăn 

ngừa ô nhiễm nhựa ở Việt Nam và 

trên thế giới 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát 

triển kinh tế tuần hoàn, ĐHQG 

TPHCM 

9.50 -10.10 

Xu hướng phát triển ngành nhựa và 
cao su toàn cầu 

 

Plastics and Rubber Products 
Global Market 

Ông Thomas Franken - Gám đốc 
dự án Hội chợ K Messe Dusseldorf 
khu vực toàn cầu 

Mr Thomas Franken – Project  
Director K-Global Portfolio Plastics 
& Rubber of (Messe Düsseldorf 
GmbH) 

10.10-10.25 Giải lao - Teabreak BTC chuẩn bị 

10.25-10.45 

Tổng quan ngành nhựa Việt Nam 6 

tháng đầu năm 2022 

Giải pháp và lộ trình cho doanh 
nghiệp nhựa trong áp dụng quy định 

Bà Huỳnh Thị Mỹ - Tổng thư ký Hiệp 

hội Nhựa Việt Nam 

Ông Hoàng Đức Vượng - Chủ tịch 

Chi Hội Nhựa tái sinh, Hiệp hội 

Nhựa Việt Nam 



trách nhiệm mở rộng của Nhà sản 
xuất, nhà nhập khẩu 

10.45-11.05 

Liên minh tuần hoàn nhựa và hợp tác 

xây dựng chuỗi cung ứng bền vững 

cho ngành nhựa 

Circular plastic packaging alliance and 

cooperation within industries to build 

the sustainability of supply chains 

 

Ông Ulrich Reifenhauser – Chủ tịch 

Hiệp hội máy Nhựa & Cao su của 

Đức  

Mr. Ulrich Reifenhauser – 

Chairman of the Plastics and 

Rubber Machinery Association of 

the German 

Engineering Federation (VDMA)  

11.05-11.45 

Thảo luận chung: Xu hướng nhựa 

toàn cầu: Tuần hoàn và tái chế, nhựa 

thân thiện với môi trường 

Tất cả đại biểu và khách mời tham 

dự 

11h45-13.00 Nghỉ trưa/Ăn trưa  

13.00-13.30 

Lợi ích và cơ hội cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trong thực hiện 

trách nhiệm mở rộng của Nhà sản 

xuất 

Bà Nguyễn Hoàng Phượng - Chuyên 
gia tư vấn Chính sách và Pháp luật 
môi trường 

13.30-14.00 

Tiềm năng phát triển ngành công 

nghiệp tái chế nhựa tại Việt Nam 

Hướng dẫn hỗ trợ tài chính cho hoạt 

động tái chế/xử lý sản phẩm, bao bì 

của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 

TS. Nguyễn Đình Đáp - Trung tâm 

Truyền thông tài nguyên và môi 

trường 

Đại diện Quỹ Bảo vệ môi trường 

Việt Nam 
 

14.00-15.00 

Giới thiệu một số công nghệ, giải 

pháp kỹ thuật trong tuần hoàn, tái 

chế nhựa, mô hình kinh tế tuần hoàn 

trong ngành nhựa 

Đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư 

và các đơn vị tham dự triển lãm 

15.00-15.30 

Thảo luận - Q&A: Cơ hội tiếp cận 

chính sách, nguồn vốn, tái chính cho 

các doanh nghiệp trong áp dụng kinh 

tế tuần hoàn, tái chế chất thải nhựa 

tại Việt Nam 

Tất cả các đại biểu 

Khách mời: Đại diện Vụ Pháp Chế 

Bộ TN&MT, Quỹ Bảo vệ môi trường 

Việt Nam, chuyên gia tư vấn chính 

sách, nhà khoa học... 



15.30 -15.40 Kết luận - Cảm ơn 
Đại diện BTC, Infor Markets 

Vietnam 

VỀ TRIỂN LÃM PLASTIC&RUBBER VIỆT NAM 2022 

https://plasticsvietnam.com/vi/trang-chu/ 

https://plasticsvietnam.com/vi/trang-chu/

