
Webinar

ベトナム環境規制最新動向
－環境事故対応の規制及び環境保護の要件－

住所: Tầng 11, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
電話番号: 024 8585 8833
Hotline: 098 988 9151 / 097 137 7590
Email: eh@ehc.com.vn
Website: www.ehc.com.vn

講演内容

 環境事故対応に関する規制
 環境事故とは？
 どうやって環境事故を予防するべきか？
 環境事故が生じたら、どう対応するべきか？

 環境保護に関する要求事項
 環境手続き（環境影響評価や各種許可書）要件
 廃棄物管理の要件
 環境モニタリングの要件
 その他（報告制度、環境保護費用など）

日時 2020年6月27日（土）ベトナム時間 9:00‐11:00（2時間）

形式
ウェビナー

※講演言語はベトナム語（通訳無し）、資料もベトナム語です。したがって、本
ウェビナーはベトナム人の参加者を対象としております。

参加費用 無料

申し込みURL https://docs.google.com/forms/d/1Cy6ZvKU1kMRDwbCw_LtO_Ze8c
tl2mgcWDtpruhqrpFg/viewform?vc=0&c=0&w=1&edit_requested=tr

講演者

Hoang Van Vy（ホァン・バン・ビー）氏
北部環境保護局の副局長（天然資源環境省・環
境総局）。
ホァン氏は工場を対象とした環境検査を数多く
実施し、企業が環境違反行為を回避するための
指導や分析などを担当しております。

エンヴィックス有限会社のベトナム子会社である“E&H Consulting Co., Ltd.″は、2020年6月27日に「ベトナ
ム環境規制最新動向－環境事故対応の規制及び環境保護の要件」と題したWebinarを開催いたします。本
Webinarでは、ベトナム天然資源環境省・環境総局のHoang Van Vy（ホァン・バン・ビー）氏を講師とし
て、ベトナムでの環境事故対応と最新の環境規制要件について解説いたします。開催要領は以下の通り
です。お申込み、お待ちしております。

E&H Consulting Co., Ltd.について：
“E&H Consulting Co., Ltd.” はエンヴィックス有限会社の子会社として、2019年10月1日、ベトナム社会主義
共和国（以下、ベトナム）の首都ハノイに設立されました。これまでもエンヴィックスが提供してきまし
たベトナムの環境規制に関する調査・コンサルティングサービスを更に強化するだけでなく、現地のエキ
スパートとの協業による専門的な環境監査や環境影響評価（EIA）といったサービスを新たに提供いたし
ます。そのほか、化学物質規制対応に関するコンサルティング（例：化学物質の輸入時に必要となる手続
きのサポートなど）や、ベトナム投資・進出サポートも行っております。

EnviX

※当社と類似の業務または競合関係にある場合には、参加をお断りする可能性もあるので、予めご了承ください。

mailto:eh@ehc.com.vn
http://www.ehc.com.vn/
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HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
“CẬP NHẬT VÀ THÁO GỠ VƯỚNG MẮC TRONG QUẢN LÝ MÔI 

TRƯỜNG; ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG – CHUẨN BỊ TƯ THẾ CHO 
DOANH NGHIỆP ĐÓN CƠ HỘI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 8585 8833
Hotline: 098 988 9151 / 097 137 7590
Email: eh@ehc.com.vn
Website: www.ehc.com.vn

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 Ứng phó sự cố môi trường
 Sự cố môi trường là gì?
 Làm thế nào để phòng ngừa sự cố môi trường?
 Ứng phó như thế nào khi sự cố môi trường xảy ra?

 Quy định, yêu cầu về bảo vệ môi trường
 Yêu cầu về thủ tục môi trường
 Yêu cầu về quản lý chất thải
 Yêu cầu về quan trắc môi trường
 Yêu cầu về chế độ báo cáo, nghĩa vụ tài chính

Thời gian 27/06/2020 (Thứ 7) 09:00-11:00 (giờ Việt Nam)

Hình thức Hội thảo trực tuyến (Online Webinar) 
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

Phí tham dự hội thảo Miễn phí (đối với các khách hàng của EnviX)

Link đăng ký https://docs.google.com/forms/d/1Cy6ZvKU1kMRDwbCw_LtO_Ze8c
tl2mgcWDtpruhqrpFg/viewform?vc=0&c=0&w=1&edit_requested=tr

DIỄN GIẢ

Ông Hoàng Văn Vy
Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường 

Miền Bắc, Tổng cục Môi trường, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Do Công ty TNHH Tư vấn E&H - thành viên của Công ty EnviX Ltd., phối hợp với chuyên gia
đầu ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiện tổ chức. Chúng tôi mong muốn đem đến
một diễn đàn chuyên sâu cho các doanh nghiệp, giúp các nhà quản lý cập nhật chính sách mới
nhất, thảo luận và tháo gỡ những vướng mắc giúp các doanh nghiệp hệ thống lại tuân thủ các quy
định về quản lý môi trường và ứng phó sự cố môi trường tại cơ sở của mình.

Công ty TNHH Tư vấn E&H
Được thành lập vào ngày 01/10/2019 tại Hà Nội (Việt Nam), là một thành viên của Công ty EnviX
Ltd. Chúng tôi chuyên tư vấn về quy định, chính sách và kỹ thuật về môi trường, hóa chất với sự
hợp tác chặt chẽ bởi các chuyên gia hàng đầu - họ chính là những người trực tiếp xây dựng và
hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường, hóa chất tại Việt Nam. Ngoài việc tăng
cường các dịch vụ tư vấn của EnviX tại Việt Nam, hiện nay chúng tôi cũng đang triển khai dịch vụ
kiểm toán môi trường, đánh giá tác động môi trường (EIA). Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư
vấn hóa chất bao gồm hỗ trợ thủ tục nhập khẩu hóa chất, và dịch vụ hỗ trợ đầu tư vào Việt Nam.

EnviX
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