
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /GM-BTNMT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Hà Nội, ngày     tháng      năm 2022 

GIẤY MỜI 

 

Kính gửi: ……………………………………………………………….. 

 

Nhằm mục đích phổ biến, triển khai thực hiện quy định trách nhiệm mở 

rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu tại Điều 54 và Điều 55 Luật bảo vệ môi trường 

2020 và tổ chức tham vấn xây dựng định mức chi phí tái chế (Fs) và xây dựng 

quy chế quản lý, sử dụng đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu vào Quỹ 

Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam) và Hiệp hội 

Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) tổ chức Hội thảo phổ biến, 

triển khai thực hiện quy định pháp luật trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, 

nhập khẩu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

1. Thời gian, địa điểm Hội thảo: 

- Thời gian: 8h30 Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022. 

- Địa điểm trực tiếp: Edenstar Saigon Hotel & Spa, 38 Bùi Thị Xuân, 

Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc trực tuyến tại 

https://zoom.us/j/97055291425?pwd=RUp1aEw5blAxaWlaczFWM09UZWFnZz09.  

ID cuộc họp: 970 5529 1425 - mật mã: 666888 

2. Nội dung Hội thảo: 

- Phổ biến và triển khai thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, 

nhập khẩu, bao gồm: (1) Trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì đối với các nhóm 

sản phẩm (pin, ắc quy; điện, điện tử; săm, lốp; dầu nhớt; phương tiện giao thông 

và nhóm bao bì (thực phẩm; mỹ phẩm; thuốc; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc 

thú; chất tẩy rửa; xi măng); (2) Trách nhiệm xử lý chất thải đối với các nhóm 

sản phẩm (pin dùng một lần; tã lót, bỉm, băng vệ sinh, khăn ướt dùng một lần; 

kẹo cao su; thuốc lá và các sản phẩm có thành phần nhựa tổng hợp) và bao bì 

thuốc bảo vệ thực vật. 

- Tham vấn và xin ý kiến về các dự thảo: (1) Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành định mức chi phí tái chế (Fs) đối với các loại sản phẩm, 

bao bì (ban hành trong năm 2024); (2) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đóng góp tài chính của nhà 

sản xuất, nhập khẩu vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế, xử 

lý chất thải (ban hành trong năm 2023). 

https://zoom.us/j/97055291425?pwd=RUp1aEw5blAxaWlaczFWM09UZWFnZz09


- Tài liệu hội thảo đề nghị truy cập: https://bit.ly/3Q1ngLK  

  Hoặc quét mã QR tại 

3. Thành phần tham dự Hội thảo: 

- Đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm: 

pin, ắc quy; điện, điện tử; săm, lốp; dầu nhớt; phương tiện giao thông; pin dùng 

một lần; tã lót, bỉm, băng vệ sinh, khăn ướt dùng một lần; kẹo cao su; thuốc lá và 

các sản phẩm có thành phần nhựa tổng hợp; 

- Đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm có 

sử dụng bao bì (bao bì thương phẩm): thực phẩm; mỹ phẩm; thuốc; phân bón, 

thức ăn chăn nuôi, thuốc thú; chất tẩy rửa; xi măng và thuốc bảo vệ thực vật. 

- Đại diện các hội, hiệp hội, doanh nghiệp tái chế, xử lý chất thải. 

- Đại diện một số bộ, ngành trung ương, tổ chức quốc tế và Sở Tài nguyên 

và Môi trường khu vực phía Nam. 

(Chương trình Hội thảo được gửi kèm theo) 

Ban Tổ chức đề nghị quý đại biểu vui lòng đăng ký dự Hội thảo trước ngày 

13/8/2022  tại đây (liên hệ chị Nguyễn Phương Hà - 0912818818, 

haphuongnguyen1158@gmail.com). 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 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./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo); 

- Chi nhánh VCCI tại tp HCM (để phối hợp) 

- EuroCham Việt Nam (để phối hợp); 

- AmCham Việt Nam (để phối hợp); 

- Lưu: VT, PC, Nt. 30. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ 

 
 

 

 

 

 

 

Phan Tuấn Hùng 

 

  

https://bit.ly/3Q1ngLK
https://docs.google.com/forms/d/18Pmk0S8C03fEnMCNk5n7MSu10W4XAwfjmZOtsdxTwNw/edit
mailto:haphuongnguyen1158@gmail.com


CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Phổ biến, triển khai thực hiện quy định pháp luật trách nhiệm mở rộng của 

nhà sản xuất, nhập khẩu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2022 

 

TT Thời gian Hoạt động 

 Sáng  

1 08:00 – 09:00  Đăng ký đại biểu 

2 09:00 – 09:15 

Phát biểu khai mạc Hội thảo 

- Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT 

- Đại diện VCCI  

3 09:15 – 09:45  

Giới thiệu quy định về Trách nhiệm mở rộng của nhà sản 

xuất, nhập khẩu theo Luật Bảo vệ môi trường  

- Ông Nguyễn Thi, Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

4 09:45 – 10:15 

Hướng dẫn kê khai, đăng ký, báo cáo, đóng góp thực hiện 

trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất 

- Ông Đỗ Xuân Thuấn, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 

6 10:15 – 10:30 Giải lao 

7 10:30 – 12:00  Trao đổi, hỏi, đáp 

8 12:00 – 14:00  Ăn trưa 

 Chiều  

9 14:00 – 14:30 Giới thiệu dự kiến định mức chi phí tái chế (Fs) 

- Ông Nguyễn Đức Quảng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học 

công nghệ và môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội 

10 14:30 – 16:00 Trao đổi, thảo luận 

11 16:00 – 16:15 Giải lao 

12 16:15– 16:45 Giới thiệu dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử 

dụng đóng góp tài chính vào Quỹ BVMT để hỗ trợ tái chế, 

xử lý chất thải 

- Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TNMT  

13 16:45– 17:45 Trao đổi, thảo luận 

14 17:45 – 18:00  Kết luận Hội thảo 

 

  



DANH SÁCH GỬI GIẤY MỜI 

 

1. Bộ Tài chính (Vụ Hành chính sự nghiệp). 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế, Quỹ Bảo vệ môi trường VN). 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường của các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Bình 

Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

4.  Các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu pin, ắc quy; điện, điện tử; 

săm, lốp; dầu nhớt; phương tiện giao thông; pin dùng một lần; tã lót, bỉm, 

băng vệ sinh, khăn ướt dùng một lần; kẹo cao su; thuốc lá và các sản phẩm 

có thành phần nhựa tổng hợp; 

5.  Các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thực phẩm; mỹ phẩm; thuốc; 

phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú; chất tẩy rửa; xi măng và thuốc bảo 

vệ thực vật. 

6. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các thành viên 

7. Hiệp hội các doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam và các thành viên 

8. Hiệp hội các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam và các thành viên 

9. Các hiệp hội, doanh nghiệp tái chế, xử lý chất thải (CITENCO, URENCO) 

khu vực phía Nam. 
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