
TẠI SAO CHÚNG TÔI TỐ CHỨC HỘI THẢO NÀY?

Giới thiệu chương trình
Khai mạc, Giới thiệu công ty & Gói Dịch vụ Tư vấn chuyên
sâu EHS
- Quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 
(CTSH, CTR công nghiệp TT, CTNH; nước thải; khí thải);
- Quy định về thu hồi, xử lý, tái chế các sản phẩm, bao bì 
thải bỏ, những điểm lưu ý trong luật BVMT 2020;
- Trách nhiệm của chủ nguồn thải;
Giải lao
Giới thiệu về quản lý chất thải để hướng tới kinh tế tuần 
hoàn theo Luật BVMT 2020
Giải đáp thắc mắc – Đối thoại cùng chuyên gia
Bế mạc

PHỔ BIẾN QUY ĐỊNH VỀ 
QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHO 

DOANH NGHIỆP

WEBINAR

Hiện nay, việc gia tăng lượng phát sinh chất thải rắn tiêu tốn không ít chi phí
cho việc quản lý và xử lý lượng chất thải này. Do đó, việc tăng cường pháp
luật về quản lý chất thải đang trở thành vấn đề cấp thiết, buộc doanh nghiệp
có hoạt động sản xuất, kinh doanh phải cập nhật, thực hiện và có bài toán về
kinh tế cho chi phí quản lý này.

Nền kinh tế tuần hoàn không chỉ là việc tái sử dụng chất thải, coi chất thải là
tài nguyên mà còn là sự kết nối giữa các hoạt động kinh tế một cách có tính
toán, tạo thành các vòng tuần hoàn trong nền kinh tế. Phát triển kinh tế tuần
hoàn là hướng tới sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, góp phần bảo vệ
môi trường và hướng tới sự phát triển bền vững.

Tại việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cũng đã thể chế hóa một số
cơ chế, chính sách để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Nhận thức được yêu cầu
tất yếu của chuyển dịch kinh tế theo hướng tuần hoàn, với mong muốn hỗ trợ
doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đặc biệt trong thời buổi đại
dịch Covid diễn biến phức tạp, Công ty TNHH Tư vấn E&H tổ chức hội thảo
trực tuyến để trao đổi, chia sẻ và tháo gỡ những vướng mắc của doanh
nghiệp trong việc quản lý chất thải tại cơ sở của mình, đồng thời hỗ trợ doanh
nghiệp sẵn sàng chuyển hướng trong sản xuất, kinh doanh phát triển mô hình
tăng trưởng hướng đến phát triển bền vững.

 THỜI GIAN
26/06/2021 (Thứ bảy) 08:30 - 11:30

 HÌNH THỨC
Trực tuyến - Qua ứng dụng Zoom 
Cloud Meetings

 LINK ĐĂNG KÝ

Đăng ký TẠI ĐÂY

Ông HOÀNG VĂN VY
Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ môi
trường miền Bắc, Tổng cục môi
trường, Bộ TN&MT

 DIỄN GIẢ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
8:30-8:40
8:40-8:50

8:50-9:45

9:45-10:00
10:00-10:30

10:30-11:20
11:20-11-30

 HẠN ĐĂNG KÝ
24/06/2021 (Thứ năm) 17:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJev6MEUp6jysyoCFH9iOP-1WQZGXRDFR6Fi0spvbVfUNdlg/viewform
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1 NGƯỜI
399.000 VND/ người

Giá gốc: 599.000 VND/ người

 Video hội thảo

 Tham dự hội thảo 
Đối thoại cùng chuyên gia

 Tài liệu thuyết trình hội thảo

 Bộ câu hỏi & trả lời hội thảo 

BỘ TÀI LIỆU HỘI THẢO
299.000 VND/ bộ

Giá gốc: 499.000 VND/ bộ

 Video hội thảo

 Tài liệu thuyết trình hội thảo

 Bộ câu hỏi & trả lời hội thảo 

NHÓM 3 NGƯỜI TRỞ LÊN
299.000 VND/ người

Giá gốc: 499.000 VND/ người

 Tham dự hội thảo 
Đối thoại cùng chuyên gia

 Tài liệu thuyết trình hội thảo

 Video hội thảo

 Bộ câu hỏi & trả lời hội thảo 

BẢNG GIÁ
(Chưa bao gồm thuế VAT) 

 BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI DÀNH CHO 30 KHÁCH HÀNG NHANH TAY ĐĂNG KÝ ĐẦU TIÊN!!!

 Đối với Đối tượng khách hàng đã Ký hợp đồng 
Dịch vụ Tư vấn chuyên sâu EHS với E&H
DUY NHẤT TRONG HỘI THẢO LẦN NÀY !!!

* Xin lưu ý rằng bạn có thể bị từ chối tham gia nếu bạn là doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động tương tự như chúng tôi.

Tầng 11, tòa nhà Việt Á, số 9 
Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu 
Giấy, Hà Nội
024 8585 8833
0989 889151 / 0961 911 289
eh@ehc.com.vn
www.ehc.com.vn

Địa chỉ: 

Điện thoại: 
Hotline: 
Email:
Website:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN E&H

ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY TẠI ĐÂY

MIỄN PHÍ TRỌN GÓI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJev6MEUp6jysyoCFH9iOP-1WQZGXRDFR6Fi0spvbVfUNdlg/viewform
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