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Hội Nghị: “Rác thải nhựa – Khu vực công và tư cùng giải quyết thách thức” 

Thời gian: 8.30 - 12.00, Thứ Tư, ngày 5 tháng 6 năm 2019  

Địa điểm: Sofitel Saigon Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt  

Thời gian Chủ đề Diễn giả 

8.30-9.00 Đăng ký đại biểu/ Triển lãm  

9.00-9.15 Phát biểu khai mạc / Giới thiệu diễn giả  Ông Nicolas Audier, Chủ tịch EuroCham 

9.15-9.25 
Phát biểu: Những nỗ lực của Chính phủ nhằm giảm thiểu 

rác thải nhựa tại Việt Nam 

Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài 

Nguyên Môi Trường (đã mời, chờ xác nhận ) 

9.25-9.35 
Phát biểu: Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc 

giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam 

Đại diện Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh 

(đã mời, chờ xác nhận )  

9.35-9.45 
Phát biểu: Những đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp 

châu Âu về quản lý rác thải nhựa  

Ông Tomaso Andreatta, Phó Chủ tịch 

EuroCham Chủ tịch Tiểu ban Tăng trưởng 

Xanh thuộc EuroCham 

9.45-10.00 
Phát biểu: Vai trò thiết yếu của Nền Kinh tế Tuần hoàn 

trong việc giải quyết rác thải nhựa 

Tiến sĩ Ramkumar Dhruva, Chủ tịch Tập 

đoàn BASF khu vực Đông và Nam Á, ASEAN 

và Úc, New Zealand  

10.00-10.20 Nghỉ giải lao  

10.20-11.15 
 
 
 
 
 
 

Phiên Thảo Luận:  

  

1. Tại sao quản lý chất thải là rất quan trọng đối với vấn đề 

chất thải / chất thải nhựa? 

 

2. Chúng ta có nên ngừng cung cấp túi mua sắm miễn phí / 

cốc cà phê / ống hút uống không? Chúng ta có nên tính phí 

người tiêu dùng như Hồng Kông hoặc các quốc gia khác? 

 

3. Ưu đãi thuế / hỗ trợ nào khác từ chính phủ cho các nhà 

sản xuất nhựa / công ty liên quan đến việc sử dụng nhựa 

không tái chế là gì? 

 

4. Chính phủ mong đợi sự hỗ trợ nào từ khu vực tư nhân? 

 

5. Vai trò của giáo dục / nâng cao nhận thức trong việc giảm 

thiểu nhựa sử dụng một lần nói riêng và trong phân loại / 

quản lý chất thải nói chung? 

 

6. Eurocham/BASF có thể cung cấp những đổi mới nào để 

giúp giải quyết thách thức chất thải nhựa hữu cơ / chất thải 

nhựa sử dụng một lần? 

 

7. Chia sẻ kinh nghiệm / thực tiễn tốt nhất từ các công ty 

khác 

Điều phối: Ông Tomaso Andreatta, 
EuroCham, Phó Chủ tịch EuroCham, Chủ tịch 
Tiểu ban Tăng trưởng Xanh thuộc EuroCham 
 
Diễn giả:  
 

• Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục 

trưởng Tổng Cục Môi trường, Bộ Tài 

Nguyên Môi Trường   

• Tiến sĩ Ramkumar Dhruva, Chủ tịch 

Tập đoàn BASF khu vực Đông và 

Nam Á, ASEAN và Úc, New Zealand 

Ông Rowan Williams, Giám đốc phát 

triển thị trường khu vực Châu Á Thái 

Bình Dương, tập đoàn BASF  

• Các diễn giả khác (đang mời, chờ xác 

nhận ) 

 

11.15-11.30 Phát biểu bế mạc Ông Nicolas Audier, Chủ tịch EuroCham 

 


