
 

 

 

 

 

  

 
 
 

 THƯ MỜI HỘI THẢO VÀ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG (B2B) 

VIỆT – HÀN VỀ SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ  

XỬ LÝ NƯỚC TIÊN TIẾN 

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp 

Ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước đã và đang 

ngày càng trở nên nghiêm trọng ở Việt Nam. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh, những thông tin môi trường bị ô nhiễm. 

Bất chấp những lời kêu gọi bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, tình trạng ô nhiễm 

càng lúc càng trở nên trầm trọng. Tình trạng quy hoạch các khu đô thị chưa gắn với vấn 

đề xử lý chất thải, nước thải nên ô nhiễm môi trường ở các thành phố lớn, các khu công 

nghiệp, khu đô thị đang ở mức báo động.  

Nhiều doanh nghiệp môi trường Hàn Quốc đang nhanh chóng xây dựng mối quan 

hệ hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, thông qua việc chế tạo và 

cung cấp trang thiết bị cho các nhà máy xử lý nước thải. Đồng thời, các doanh nghiệp này 

muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược để duy trì triển khai dự án xử lý nước 

thải một cách bền vững. 

Tổng Công ty Môi trường Daegu – Hàn Quốc (D-ECO) là đơn vị được thành lập từ 

năm 2000 bởi Thành phố Daegu – Hàn Quốc nhằm mục đích thực hiện các hoạt động xử 

lý hiệu quả nước thải, chất bài tiết, rác thải sinh hoạt ... Hiện nay D-ECO đang vận hành 

13 đơn vị, nhà máy hoạt động trong lĩnh vực này. 

D-ECO mong muốn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp vừa và 

nhỏ 2 (SMEDEC 2) tổ chức Chương trình “Hội thảo và Kết nối Giao thương (B2B) 

Việt - Hàn về sản phẩm và công nghệ xử lý nước tiên tiến” nhằm mục đích thu hút sự 

chú ý của các doanh nghiệp về ngành nước và xử lý nước thải tại Việt Nam, nhằm giới 

thiệu những sản phẩm tích hợp công nghệ thông minh, tự động hóa, thân thiện với người 

sử dụng – môi trường. 

Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham dự chương trình, cụ thể như 

sau: 

1. Thời gian: từ 13:00 – 17:30 ngày 12/08/2019. 

2. Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

3. Phí tham dự: Miễn phí (bao gồm: tài liệu, teabreak và ăn tối). 

4. Đối tượng: 

- Các Hiệp hội doanh nghiệp; Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước. 

 



 

 

 

 

 

  

Để Ban tổ chức có thể chuẩn bị, đón tiếp chu đáo, Quý Doanh nghiệp vui lòng gửi 

Phiếu đăng ký (mẫu đính kèm) về Ban Tổ chức trước ngày 07/08/2019 qua email: 

htqt.smedec2@tcvn.gov.vn và/hoặc mileyhanguyen297@gmail.com.  

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Chị Thu Hà – Điều phối Dự án Phòng Hợp 

tác Quốc tế – ĐT: 028.38 248 866; DĐ: 0962 221 599. 

Trân trọng kính mời. 

Đính kèm: Chương trình và Phiếu đăng ký. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Phương 

 


