
 

Ngày 1 tháng 9 năm 2021 

GIẤY MỜI 
Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ phát triển Chuỗi cung ứng ngành điện, điện tử, Tổ chức Tài 

chính Quốc tế (IFC), hợp tác với Hiệp hội các doanh nghiệp điện tử (VEIA) và Vụ Pháp chế - 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức Hội thảo trực tuyến “GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VỀ TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG CỦA 
NHÀ SẢN XUẤT (EPR) ĐỐI VỚI RÁC THẢI ĐIỆN TỬ” 

- Thời gian: từ 13h15 đến 16h, ngày 09 tháng 09 năm 2021. 
- Hình thức tham dự Hội thảo: online trên Zoom 
- Thành phần tham dự: đại diện các doanh nghiệp sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà tái chế 

nhóm ngành hàng điện – điện tử; đại diện một số hiệp hội, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ 
trong lĩnh vực môi trường. 
Chương trình Hội thảo và dự thảo Nghị định về EPR được gửi kèm theo (bản đầy đủ của dự thảo 

Nghị định có thể truy cập tại link này). 
Vui lòng đăng ký tham dự Hội thảo với Ban Tổ chức trước ngày 08 tháng 09 năm 2021 (xin liên 
hệ chị Đào Liên +84903455652, Email: dlien@ifc.org ) hoặc nhấn link này  

 
Tổ chức Tài chính Quốc tế trân trọng kính mời đại diện quý cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp 

tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo.  
Trân trọng cảm ơn./. 
 

*********************************************************************************  
September 1, 2021 

INVITATION 
 

Within the scope of our Vietnam Enabling Supply Chain Project for the electrical and 
electronics industry, the International Finance Corporation (IFC), in collaboration with 
Association of Electronic Enterprises (VEIA) and the Legal Department of the Ministry of 
Natural Resources and Environment. Environment, organize an online consultative workshop 
ON DRAFT DECREE GUIDING 2020 ENVIRONMENTAL PROTECTION LAW ON 
EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR) ON E-WASTE 

- Time & Date: from 13h15 to 16h, 9th September 2021 
- Location: online via Zoom 
- Participant Audience: representatives of manufacturing enterprises, importers and 

recyclers of electrical and electronic goods; representatives of associations, 
international organizations and non-governmental organizations in the field of 
environmental protection. 
Agenda and latest draft EPR Decree are attached (also follow this link to access to a 
full version of the Decree)  

 
Please kindly register with us before 8th September 2021 (contact Ms. Dao Lien at mobile: 
+84903455652, Email: dlien@ifc.org ) or via this link  

 
You are cordially invited to join this workshop and contribute your ideas/comments with the 
organizing organizations.  

 
With our sincere thanks./. 

 

https://monre.gov.vn/Pages/lay-y-kien-gop-y-du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-moi-truong-va-du-thao-to-trinh-chinh-phu.aspx?cm=Tham%20v%E1%BA%A5n%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20TN%EF%BC%86MT
mailto:dlien@ifc.org
https://forms.office.com/r/ihfB8Htqj8
https://monre.gov.vn/Pages/lay-y-kien-gop-y-du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-moi-truong-va-du-thao-to-trinh-chinh-phu.aspx?cm=Tham%20v%E1%BA%A5n%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20TN%EF%BC%86MT
mailto:dlien@ifc.org
https://forms.office.com/r/ihfB8Htqj8


 
 

  
CHƯƠNG TRÌNH/ AGENDA 

HỘI THẢO THAM VẤN TRỰC TUYẾN/ ONLINE CONSULTATIVE WORKSHOP 
GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VỀ 
TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT (EPR) ĐỐI VỚI RÁC THẢI ĐIỆN TỬ/ 

ON DRAFT DECREE GUIDING 2020 ENVIRONMENTAL PROTECTION LAW ON 
EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR) ON E-WASTE 

Ngày 9/9/2021/ September 9, 2021 
Timing Hoạt động/Activities 

13h15 - 13h30 Đăng nhập vào Zoom/ Zoom Connection 

13h30 - 13h45 

Phát biểu khai mạc Hội thảo/ Opening remarks 
-           Đại diện IFC/ IFC’s Representative 
-           Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường/ MONRE’s Representative 

13h45 – 14h15 

Giới thiệu dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường – 
Giới thiệu khái quát trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đối với 
Xử lý rác thải điện tử (E-waste) và cập nhật việc tiếp thu ý kiến đóng góp 
về EPR/E waste/ Introduction to the draft Decree - An overview of EPR for 
E-waste treatment & updating status of comments received and adopted in 
the Draft Decree. 
-         Mr. Phan Tuấn Hùng, Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường/ Director of MONRE’s Legal Department 

14h15 – 14h35 

Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về EPR trong quản lý chất thải điện tử và 
một số khuyến nghị cho Việt Nam/ Overview of international experience on 
EPR in e-waste management and recommendations for Vietnam 
-        Dr. Bernd Kopacek, Chuyên gia quốc tế, Tổ chức Tài chính Quốc tế, 
IFC/ IFC’s International Expert. 

14h35 - 14h50 

Góp ý và đề xuất của Thường trực nhóm ngành hàng điện - điện tử thuộc 
Tổ công tác EPR/ Comments and suggestions of the Standing Committee of 
the group of electrical and electronic products under the EPR Group.        

14h50 – 15h45 

Phát biểu tham vấn của đại diện và Hỏi Đáp/ Panel consultations of 
representatives and Q&A: 
-        Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử VN (VEIA)/ Vietnam Electronics      
Industry Association 
-        Các doanh nghiệp điện tử / Electronics Companies, (mỗi đơn vị phát biểu 
không quá 7 phút/ not more than 7 minutes each)  
-        IFC/ISPONRE/ tbc. 

15h45 - 15h55 
Trao đổi của đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo/ Discuss and exchange by 
representative of the agency in charge of drafting the Decree 

15h55 – 16h00 Kết luận Hội thảo/ Workshop Closing 

 


