
 

 

 

 

 

HỘI THẢO CHIA SẺ KIẾN THỨC CỦA EU 
“THÚC ĐẨY CÁC GIẢI PHÁP THAY THẾ CHO CÁC SẢN PHẨM NHỰA DÙNG MỘT LẦN 

HƯỚNG TỚI SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM” 
 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 
Thời gian: 13:30, thứ sáu, ngày 2 tháng 3 năm 2022 

Địa điểm: Viện Goethe, 56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 
 

Thời gian Nội dung Đơn vị chịu trách nhiệm 
13:30 – 14:00 Đăng ký đại biểu Viện Chiến lược, Chính sách tài 

nguyên và môi trường (Viện 
CLCSTNMT) 

14:00 – 14:20 Khai mạc hội thảo 
 

- Viện CLCSTNMT  
- Ông Rui Ludovino, Phái đoàn 

Liên minh Châu Âu tại Việt 
Nam 

14:20 – 14:40 Tổng quan các chính sách giảm thiểu túi ni-
lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần tài 
Việt Nam và tình hình sử dụng túi ni-lông tại 
các siêu thị tại Hà Nội 

Đại diện Viện CLCSTNMT 

14:40 – 15:00 Làm thế nào để giảm thiểu túi ni lông sử 
dụng một lần và thúc đẩy việc sử dụng các 
sản phẩm thay thế? Kinh nghiệm của EU - từ 
chính sách đến thực tiễn 

Mathias Gustavson, IVL 

 

15:00 – 15:30 Nghỉ giải lao  

15:30 – 15:50 Kinh nghiệm từ các dự án thí điểm “Suy nghĩ 

lại về nhựa” trong khu vực 

Elena Rabbow, GIZ 

 

15:50 – 16:10 Các sản phẩm thay thế túi ni-lông và các sản 
phẩm nhựa sử dụng một lần tại Việt Nam 

Đại diện Green Hub 

16:10 – 16:40 Thảo luận  

16:40– 17:00 Kết luận và Bế mạc hội thảo - Lãnh đạo Viện CLCSTNMT 
- Đại diện Cơ quan hợp tác kỹ 

thuật quốc tế Pháp (Expertise 
France) 

- Lãnh đạo Viện Goethe Hà Nội 

 



 

 

 

 

 

Thông tin Diễn giả: 
Bà Elena Rabbow tham gia Dự án khu vực “Suy nghĩ lại về nhựa – Giải pháp kinh tế tuần hoàn 

cho rác thải biển” từ tháng 11 năm 2021, phụ trách điều phối các hoạt động liên quan đến sản 
xuất và tiêu dùng bền vững và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Bà Elena Rabbow 
gia nhập GIZ từ năm 2018. Trong 3 năm qua, bà tập trung vào các lĩnh vực sau: phương pháp 
tiếp cận kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải (nhựa) và ngăn ngừa rác thải đại dương. 
 
Ông Mathias Gustavsson (Viện Nghiên cứu Môi trường Thụy Điển - IVL) 
TS. Mathias Gustavsson là nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Môi trường Thụy Điển 
với hơn 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: chất thải, năng lượng bền vững và giao thông 
vận tải. Ông Mathias từng đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm nghiên cứu và điều phối viên của một 
số dự án lớn liên quan đến xây dựng chính sách và lập kế hoạch chiến lược về việc định giá các 
dòng chất thải và lĩnh vực năng lượng. Các dự án khác bao gồm các nghiên cứu khả thi về quản 
lý chất thải, các giải pháp năng lượng và các tác động kinh tế - xã hội từ việc cải thiện quản lý 
và tái chế chất thải ở Indonesia. Hiện nay, ông Mathias đang là chuyên gia tư vấn quốc tế của 
Dự án khu vực “Suy nghĩ lại về nhựa – Giải pháp kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển” về các vấn 

đề liên quan đến các chính sách và kinh nghiệm của EU về sử dụng nhựa dùng một lần. 
 
TS. Kim Thị Thúy Ngọc làm việc tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường   
TS. Kim Thị Thúy Ngọc làm việc cho Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2005, làm việc tại 
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường từ năm 2008. Bà Ngọc đã tham gia nhiều 
dự án trong nước và quốc tế trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý chất thải và 
kinh tế tuần hoàn. 
Hiện nay, TS. Kim Thị Thúy Ngọc là Điều phối viên Dự án thí điểm “Sáng kiến thành lập Liên 
minh siêu thị nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ túi ni-lông dùng một lần tại Việt Nam” thuộc Dự án 
khu vực “Suy nghĩ lại về nhựa – Giải pháp kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển”. 

 
Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Đồng sáng lập và Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ Trợ Phát triển xanh 
(Green Hub) 
Bà Trang có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường và phát triển, tập trung vào ô nhiễm 
rác thải nhựa ở Việt Nam. Bà Trang đã tham gia nhiều dự án, chương trình quản lý chất thải 
khác nhau được tài trợ bởi IUCN, DIG, CSIRO, Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH), Quỹ 
Coca-Cola và USAID. Hiện tại, bà đóng vai trò là Trưởng ban phụ trách dự án “Dự án Giảm ô 
nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” do USAID tài trợ nhằm triển khai các hành 
động tổng thể từ địa phương thông qua tăng cường và kết nối các mạng lưới, cộng đồng và cá 
nhân, bao gồm: 1) Tăng cường hiểu biết về sức khỏe môi trường, 2) Xác định các giải pháp vận 



 

 

 

 

 

động chính sách tại địa phương và dựa trên nền tảng dữ liệu số, 3) chính sách, 4) đổi mới kinh 
doanh, 5) Kết hợp các phương tiện truyền thông đại chúng và công nghệ thông tin hiện đại. Bà 
Trang tham gia điều phối Đối tác hành động về nhựa nhằm huy động kiến thức, giám sát các 
đánh giá và ấn phẩm liên quan đến nhựa, đồng thời thúc đẩy các giải pháp sáng tạo về 3R (giảm 
thiểu, tái sử dụng, tái chế) và kinh tế tuần hoàn. 
Bà Trang cũng được UNEP mời làm giảng viên cho Khóa tạo giảng viên trong lĩnh vực xử lý chất 
thải nhựa biển cho các nước ASEAN và được Văn phòng Quốc hội mời tư vấn chính sách về chất 
thải nhựa, cập nhật Luật Bảo vệ môi trường quốc gia năm 2020. 
 


