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I/ THÔNG TIN CHUNG:
1. Đơn vị bảo trợ chính:
-

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE)

-

Hiệp hội Công nghiệp môi trường Hàn Quốc (KEIA)

-

Viện Công nghệ và Kỹ thuật Môi trường Hàn Quốc (KEITI)

-

Cục Dịch vụ tuần hoàn tài nguyên Hàn Quốc (KORA)

-

Sở Công thương Hà Nội

2. Đơn vị tổ chức:
-

Công ty CP Tổ chức sự kiện và Hội chợ Toàn Cầu (Global Expo)

-

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội (IDC Hanoi)

-

Tạp chí JoongAng Enviro-Energy (JEE)

3. Đơn vị phối hợp tổ chức:
-

Trung tâm Truyền thông Cộng đồng môi trường (CPECO)

-

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE)

-

Trung tâm Phát triển Sáng tạo xanh (Green ID)

II/ THÔNG CÁO BÁO CHÍ:
Hội nghị triển lãm Thiết bị và Công nghệ môi trường (ENVIROTEX) là một trong
những triển lãm về lĩnh vực môi trường và các sản phẩm thân thiện với môi trường lâu
đời nhất tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2006-2009, ENVIROTEX được tổ chức dưới sự
bảo trợ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Hàn Quốc, với sự
chỉ đạo tổ chức của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) và Hiệp
hội Môi trường Hàn Quốc (KEIA). Từ 2010, ENVIROTEX chỉ được tổ chức 5 năm một
lần trong các kỳ Hội nghị môi trường toàn quốc do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì.
Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước
có cơ hội giao lưu, trao đổi, hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực môi trường, Hội Bảo vệ
Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Môi trường Hàn
Quốc và các đối tác tổ chức ENVIROTEX 2019 từ ngày 23 đến 25 tháng 10 năm 2019
tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (NCC), Hà Nội. Với chủ đề “Rác thải rắn – Không khí
và Nước” (Solid waste – Air and Water), ENVIROTEX 2019 hướng tới việc tìm kiếm
các công nghệ, thiết bị phù hợp trong công tác xử lý khí thải và nước thải, nhằm hỗ trợ
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giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước tại các thành phố lớn của
Việt Nam hiện nay. Đồng thời, ENVIROTEX 2019 cũng là bước đệm giúp Bộ Tài
nguyên và Môi trường chuẩn bị cho Hội nghị Chất thải rắn toàn quốc trong thời gian sắp
tới.
Tại triển lãm, một trong các hoạt động bên lề quan trọng là Diễn đàn hợp tác môi
trường Việt Nam – Hàn Quốc. Đây là sự kiện rất thiết thực giúp các doanh nghiệp Việt
Nam và Hàn Quốc giới thiệu các cơ hội hợp tác trên các dự án môi trường cụ thể đã,
đang và sẽ thực hiện tại cả ở Việt Nam và Hàn Quốc. Trên cơ sở kết quả của diễn đàn,
Hiệp hội môi trường Hàn Quốc sẽ có các báo cáo và đề án phù hợp trình chính phủ Hàn
Quốc trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công
nghệ môi trường tại thị trường Việt Nam.
Triển lãm sẽ có dự tham gia của hơn 80 doanh nghiệp với hơn 100 gian hàng
trưng bày, tập trung vào các sản phẩm như sau:
1. Nhóm sản phẩm cho ngành xử lý nước, bao gồm: xử lý nước sinh hoạt, nước
bị ô nhiễm, nước thải; Bể chứa nước tuần hoàn; Các thiết bị lưu lượng kế;
Dịch vụ xây dựng hệ thống nước thải; màng lọc và khớp nối ngành nước; Tách
dầu khỏi nước; Hệ thống giám sát chất lượng nước; Xử lý nước bằng công
nghệ Nano-Bubble; Thiết bị phát hiện rò rỉ hóa chất; Tái sử dụng nước thải,
khử mặn nước biển…
2. Nhóm sản phẩm, công nghệ xử lý bụi và ô nhiễm, gồm: Xử lý ô nhiễm dầu, ô
nhiễm không khí, ứng phó khẩn cấp các sự cố về môi trường; Hệ thống thông
gió, cấp gió tươi cục bộ; Xử lý khí thải, bụi, hơi hóa chất; cảm biến công
nghiệp; Dụng cụ đo lường môi trường, bộ thu thập dữ liệu TMS chất lượng
nước và khí quyển; Biện pháp giám sát xả khí thải; Máy phân tích khí thải;
Quản lý chất lượng môi trường không khí và môi trường xung quanh - Hệ
thống giám sát Tele; Thiết bị đo mùi di động; Giải pháp cho bụi mịn; Máy hút
bụi Nano; Chất xúc tác và hệ thống giảm phát thải…
3. Nhóm sản phẩm tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường: Thiết bị
đèn LED; tấm lợp lấy sáng; Nhà thông minh, các loại cảm biến gia dụng; Các
sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời; Sơn chống nóng…
4. Khu trưng bày Chuỗi kết nối Sản xuất và Tiêu dùng bền vững trong ngành xây
dựng
Khu trưng bày Chuỗi kết nối Mạng lưới Sản xuất và Tiêu dùng bền vững trong
ngành xây dựng thành phố Hà Nội:
Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030. UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch hành
động số 144/KH-UBND ngày 27/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội về Chương trình
sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 với mục tiêu
ứng dụng, đổi mới trang thiết bị công nghệ, quy trình quản lý; Hình thành mạng lưới sản
xuất và tiêu dùng bền vững nhằm sử dụng có hiệu quả tài nguyên, giảm ô nhiễm môi
trường.
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Sản xuất và tiêu dùng bền vững là việc sử dụng các dịch vụ và các sản phẩm liên
quan, nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản và mang lại một chất lượng cuộc sống tốt hơn trong
khi giảm thiểu việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và vật liệu độc hại cũng
như phát thải chất thải và các chất ô nhiễm trong vòng đời của dịch vụ hoặc sản phẩm để
không gây nguy hiểm cho các nhu cầu của các thế hệ tương lai. Đối với ngành xây dựng,
theo viện vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), các công trình xây dựng sử dụng khoảng
17% nguồn nước, 40% nguồn năng lượng, 25% gỗ khai thác, chiếm 50% lượng phát thải
CFC, tạo ra 33% lượng khí thải carbonic và 40% phế thải rắn xây dựng. Vì vậy việc thúc
đẩy phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng xanh ở Việt Nam là một trong
những giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường.
Mạng lưới kết nối sản xuất và tiêu dùng bền vững trong ngành xây dựng được Sở
Công Thương thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện với mục tiêu kết nối các chủ đầu tư và
các nhà cung ứng nguyên vật liệu; khuyến khích, thúc đẩy hành động đối với các chủ đầu
tư, các nhà sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu xây dựng trong việc ứng dụng, đổi mới
trang thiết bị công nghệ, quy trình quản lý, phương thức kinh doanh nhằm phát triển
ngành xây dựng theo hướng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, qua đó
góp phần quan trọng để hình thành nên mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm
sử dụng có hiệu quả tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường góp phần vào sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá, hướng tới nền kinh tế cac bon thấp theo mô hình tăng trưởng
xanh, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế hiện nay. Sở Công Thương Hà Nội ban hành tiêu
chí Kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành xây dựng thành phố Hà Nội
dựa trên việc xác định đánh giá vòng đời sản phẩm, đảm bảo sử dụng hiệu quả các tài
nguyên, giảm phát thải nhằm phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Các doanh
nghiệp đáp ứng tiêu chí sẽ cấp Giấy chứng nhận tham gia Chuỗi kế nối sản xuất và tiêu
dùng bên vững. Đây là giấy chứng nhận tượng trưng, thể hiện mối quan tâm chung đến
công tác bảo vệ môi trường.
Khu triển lãm Chuỗi kết nối sản xuất và tiêu dùng bền vững trong ngành xây dựng
đã thu hút được khoảng hơn 20 doanh nghiệp trưng bày nhiều loại sản phẩm phục vụ
ngành xây dựng, nội thất, bất động sản. Bước đầu thiết lập lên cộng đồng các chủ đầu tư,
các nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng có cùng định hướng
phát triển là hướng tới việc sử dụng và tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Với nội dung trưng bày phong phú và ý nghĩa, ENVIROTEX 2019 kỳ vọng sẽ đáp
ứng tối đa nhu cầu cập nhật công nghệ, tìm kiếm đối tác, tìm kiếm các công nghệ tiên
tiến và hợp tác kinh doanh của các cá nhân, tổ chức tham quan triển lãm.
Ban tổ chức hy vọng rằng, với sự hỗ trợ của các cơ quan thông tấn, báo chí,
ENVIROTEX 2019 sẽ được thông tin rộng rãi, đầy đủ tới đông đảo các tổ chức, cá nhân
trong và ngoài nước, góp phần vào sự thành công của triển lãm.
Xin chân thành cảm ơn!
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
1. Công ty Cổ phần Tổ chức sự kiện và Hội chợ Toàn Cầu
– GLOBAL EXPO
Tầng 2, nhà A24/D7 Khu Đô thị Mới Cầu Giấy, phường
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
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Điện thoại: 024.37553414
Fax: 024.37553415
Email: quangvinh@globalexpo.com.vn
2. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công
nghiệp Hà Nội
- Địa chỉ: Số 176 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.
- Người liên hệ: Ông Phùng Văn Tuệ, Điện thoại: 0973 587
360; Email: tuepv.ecchanoi@gmail.com.
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