
  
  

THƯ MỜI THAM DỰ 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” 

Luật Bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Theo đó, một trong 

những vấn đề nóng được quan tâm hàng đầu chính là liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường 

và Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 10/1/2022. Theo những qui định mới để bảo vệ môi trường 

và vận hành nền kinh tế tuần hoàn, rất nhiều yêu cầu buộc các doanh nghiệp ngành nhựa 

phải tuân thủ. 

Ngành nhựa Việt Nam là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn với mức tăng 

trưởng bình quân 12 - 15% mỗi năm, vật liệu nhựa góp phần sản xuất ra các sản phẩm thiết 

yếu và quan trong trong đời sống, và rất khó thay thế trong ngành công nghiệp phụ trợ. Tuy 

nhiên, hiện nay Việt Nam đang đối mặt với “ô nhiễm trắng” khi lượng tiêu thụ nhựa xếp thứ 3 

tại khu vực ASEAN. 

Trong bối cảnh đó, mô hình kinh tế tuần hoàn đã được khởi động, đặt ra mục tiêu tái 

tạo tài nguyên theo vòng khép kín tránh tạo ra phế thải, mang lại những giá trị về mặt xã hội 

và môi trường. Ngành nhựa cần có một bước tiến mới trong việc cải tiến công nghệ và phương 

pháp sản xuất, đảm bảo sản phẩm từ nhựa có thể tối ưu hóa khả năng tái chế cũng như kích 

thích việc sử dụng nhựa tái chế. Đây được xem là mũi tên trúng 2 “đích” vừa phát triển được 

nguồn cung mới về nguyên liệu nhựa, vừa thể hiện vai trò tích cực trong phát triển bền vững 

của nền kinh tế. 

Với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành nhựa, giới thiệu các 

công nghệ mới nhằm kéo dài thời gian sử dụng các sản phẩm, tăng năng suất của các tài 

nguyên, giúp các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất nhận thức rõ hơn và chủ động áp dụng các 

giải pháp cho sản xuất sạch, tuần hoàn và tái chế nhựa, Trung tâm Dịch vụ và Sự kiện tài 

nguyên và môi trường (trực thuộc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ 

TN&MT), Hiệp hội nhựa Việt Nam (VPA), Messe Düsseldorf Asia phối hợp với Công ty Informa 

Markets Vietnam tổ chức 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”  
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(Hội thảo thuộc khuôn khổ Triển lãm PLASTICS & RUBBER Việt Nam 2022) 

Tại Hội thảo, các diễn giả trong nước và quốc tế sẽ đề cập đến việc định hình tương 

lai ngành nhựa Việt Nam thông qua đầu tư tái chế nhựa, hỗ trợ triển khai mô hình kinh tế tuần 

hoàn; giới thiệu công nghệ tái chế nhựa từ các quốc gia tiên tiến; cập nhật thông tin các gói 

hỗ trợ tài chính và tiến trình áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn dành cho các doanh nghiệp 



vừa và nhỏ; chia sẻ thông tin mới về ngành và lắng nghe, giải đáp các khúc mắc từ doanh 

nghiệp trong xu thế phát triển kinh tế xanh, bền vững. 
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