
ウェビナー案内
ベトナム環境規制最新動向
ー環境に関する各種許認可ー

（EIA、廃棄物管理許可、環境事故対応計画書など）

 日時：2020年9月26日（土）
ベトナム時間 08:30 - 11:30（3時間）

 形式：ウェビナー（Zoom Cloud Meetings）
※講演言語はベトナム語（通訳無し）、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：300.000 VND / 名
 E&Hと年間契約しているお客様は参加費無料。
 会員登録済みのお客様は参加費無料。
（会員登録用URL: shorturl.at/DNOSY)
 先着50名様は参加費無料。

▶▶申込み期限: 2020年9月24日（木）
※本セミナーは弊社「EHS顧問サービス」の一つの
内容であり、会員様にお得な特典でございます。

✔ 各種の環境許認可は製造企業にとって、工
場の立上げ又は操業段階において必須です。
ただし、生産形態、業種、条件などによって
必要な要件は異なり、またベトナムの環境法
が複雑であるため、新しい法令（政令・通達
など）の順守・対応が企業にとって非常に困
難となっています。

✔ ベトナムでは、環境部門を有する企業、特
に環境規制専任の担当者の数がまだ限られま
す。そのため、当局による環境検査が入る際
に、各種の環境許認可に関する書類の準備は
実際には簡単な作業ではありません。

▶▶ 本セミナーを通じて、環境手続きに関す
る基礎知識の取得だけではなく、お客様が抱
えている疑問・課題などについても議論や解
決ができる機会となります。

▶▶詳細な問い合わせや個別サポートをご希
望の場合、気軽にご相談ください。各種サー
ビスの内容は弊社ホームページ
（www.ehc.com.vn）の「サービス」をご参照
ください。

講演内容

 8:30-8:40: 開幕・セミナーの紹介
 8:40-9:00: E&Hコンサルティング有限会社と
「EHS顧問サービス」の紹介

 9:00-9:45: 企業に対する環境許認可の要件
 9:45-10:00: 休憩
 10:00-10:30: 環境許認可のガイダンス
 10:30-11:20: 質疑応答
 11:20-11:30: 閉幕

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）

shorturl.at/ahuS6

本ウェビナーの目的

参加申し込みURL

▶▶ お問い合わせ
 Hotline: +84 989 889151 / +84 961 911 289

 Email: eh@ehc.com.vn

皆様の御参加をお待ちしております



HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
“CẬP NHẬT NHỮNG YÊU CẦU 

VỀ THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP”

 Thời gian: 26/09/2020 (Thứ bảy) 08:30 - 11:30

 Hình thức: Hội thảo trực tuyến - Qua ứng dụng
Zoom Cloud Meetings

 Phí tham dự hội thảo: 300.000 đồng/người
 Miễn phí cho Đối tượng khách hàng đã Ký hợp 

đồng thường niên với E&H
 Miễn phí cho Đối tượng khách hàng đã Đăng ký 

trở thành Hội viên chính thức của E&H (Đăng ký 
tại link: shorturl.at/DNOSY)

 Miễn phí cho 50 người đăng ký đầu tiên

▶▶ Hạn cuối đăng ký: 17h00 ngày 24/09/2020

✔ Thủ tục môi trường là một trong những
yếu tố căn bản cần thiết nhất đối với một
doanh nghiệp. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp lại
có những loại hồ sơ môi trường khác nhau. Để
tuân thủ đúng những quy định của pháp luật về
thủ tục môi trường, doanh nghiệp cần nắm bắt
và cập nhật những Thông tư, Nghị định thường
xuyên và thực hiện nghiêm túc các thủ tục môi
trường

✔ Hiện nay, đa số các doanh nghiệp không
có bộ phận quản lý môi trường. Các doanh
nghiệp này khi bị các cơ quan nhà nước kiểm
tra và yêu cầu chuẩn bị hồ sơ về môi trường
thì rất bị động, không nắm được cụ thể những
hồ sơ môi trường cần phải có và cách thức
thực hiện.

▶▶ Thấu hiểu nhu cầu này, E&H tổ chức hội
thảo trực tuyến để trao đổi, chia sẻ và tháo gỡ
vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc thực
hiện các thủ tục môi trường.

▶▶ Đối với những trường hợp cần giải đáp
thắc mắc hoặc hỗ trợ khác, vui lòng tham khảo
mục Dịch vụ tại website: www.ehc.com.vn.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 8:30-8:40: Giới thiệu chương trình
 8:40-9:00: Khai mạc – Giới thiệu công ty & Gói

Dịch vụ Tư vấn chuyên sâu
 9:00-9:45: Yêu cầu thủ tục môi trường cho

doanh nghiệp
 9:45-10:00: Giải lao
 10:00-10:30: Hướng dẫn thủ tục môi trường cho

doanh nghiệp
 10:30-11:20: Giải đáp thắc mắc
 11:20-11:30: Bế mạc

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

shorturl.at/ahuS6

TẠI SAO CHÚNG TÔI TỐ CHỨC 
HỘI THẢO NÀY???

Link đăng ký
tham dự

▶▶ Mọi thắc mắc vui lòng liện hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN E&H
 Điện thoại: 024 8585 8833
 Hotline: 0989 889151 / 0961 911 289
 Email: eh@ehc.com.vn

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ 
NHẬN ƯU ĐÃI!!!
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