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I/ TV Source:
No

TV channel

Column

Broadcasting time

1

VTC 10

Open Vietnam

20h00 on 6th June, 2013

2
3

ANTV
VITV

News
News Box

22h00 on 5th June,2013
18h00 on 5th June,2013
Rebroadcast at 20h00 on 5th June, 2013

4

VITV

Talks

18h00 on 5th June,2013
Rebroadcast at 20h00 on 5th June, 2013

5

InfoTV

Talks

09h30 on 22nd June, 2013

VTC 10

Vietnamese and World
News

20h00, 04th September 2013
Re: 14h & 21h, 05th September 2013

News Box Vietnam
(Hộp tin Việt Nam)

18h00, 04th September 2013
Re: 22h00, 04th September 2013

News

18h00, 05th September 2013
Re: 22h00, 05th September 2013

6
7

VITV
8

HTV7

An cư lạc nghiệp

09h00, 10th September 2013

9

HTV9

An cư lạc nghiệp

10h35, 08th September 2013

10

InfoTV - VTVcab9

News

9h00 am, Sunday, 29th Sep

VTC 10

News on “Nguoi Viet giao
thuong”

18h00, 23th Sep, 2013

News on Russian,
Chinese, English and
French on Green-Biz 2013

23h00, 19th Sep, 2013

Vietnamese News

21h00, 19th Sep, 2013

11
12

Russian News “Czech’s
advanced Technology –
chance to cooperate with
Vietnam
VTV4

13

VITV

Russian News “Interview
Czech’s Ambassador to
Vietnam on green
cooperation with Vietnam

23h00, 20th Sep, 2013

23h00, 20th Sep, 2013

Talk at Vietnam and World

29th Sep, 2013

News

18h00, 19th Sep,
reboardcasted at 22h00, 19th Sep

14

ANTV

News "An Ninh ngày mới"

at 7h00 am, 21st Sep

15

VTC10

News

19th Sep, 2013

1

16

VTV3

News

19th Sep, 2013

17

VTC16

Program

18h00 pm, 20th Sep

InfoTV

News on Economy and
Securities

18h00 - 18h50, 19th Sep,

VTC14

News

19th Sep and 20th Sep

18
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No

Newspaper

1

Tài chinh online

2

Vietnamplus

3

Cong Thuong

4

SaiGon Giai Phong

5

VOH

6

VietnamNews

7

Hà Nội mới online

8

Industry Magazine
online

9

Vietnam Investment
Review
Sài gòn Times online

10
11

Industry & Trade
Online

12
13

CPV
Nhan Dan online

14

Quan Doi Nhan Dan
Online

15

Vietnam plus

16

Construction Online

17

Cinet online

Article/News

Date

Printed/

Name of

Page No

reporter
Le Cuong
Minh Tam

8

Saving energy: “key” to develop
business sustainably
Announce side events of GreenBiz 2013
Saving energy for sustainable
profit
Apply technology to save 60% 70% energy
Saving energy for sustainable
profit
EuroCham kicks off Green Biz
activities
Green-Biz 2013: Green Business
solutions for Vietnam
Green-Biz 2013: Green Business
solutions for Vietnam
Green-Biz to kick into gear

23rd May

Online
Online

23rd May

Online

My
Phuong

10

24th May

Online

Thanh
Minh

11

24th May

Online

Nguyen
Thom

12

23rd May

Online

Ngoc Cam

12

24th May

Online

n/a

13

31st May

Online

T.H.

13

1st June

Online

Minh Anh

14

5th June.

Online

15

Conference on Green Business
Solutions
Green Business Solutions for
Vietnam
Annouce to start Green-Biz 2013
Green-Biz 2013: Forward to Green
Business Solutions for Vietnam
Green Business Solutions for
Vietnam
Green-Biz promote Green
economic strategy for Vietnam
Green-Biz 2013: Green Business
Solutions for Vietnam
Many Green Solutions will be
discussed at Green-Biz 2013

5th June.

Online

Nguyen
Trang
Thuy
Dung

5th June.

Online

Phạm
Tiệp

17

5th June.
5th June.

Online
Online

Kim Dung
Thanh
Thủy

18
19

5th June.

Online

Băng
Châu

20

5th June.

Online

Linh Chi

21

5th June.

Online

Ninh Toàn

22

5th June.

Online

T.Tâm

24

16

2

18

Radio vietnam

19

Economy & Urban
online

20

VOV 5

21

Economy & Forecast

22
23

VOV5
Banking times

24

26

Vietnam Investment
Review
the saigon times
daily
Banking times

27

Automatic today

28
29

Health and Living
Nhip cau dau tu

30

Vietnam Investment
Review
Health and Living

25

31
32

Automatic today

33

Investment
(Vietnamese)

34

Investment
(Vietnamese)

35

Vietnam Investment
Review

36

37
38
39
40

Financial Times
online
VIETNAM PLUS
Xa Luan
Customs online
Nhân Dân

Green-Biz 2013: Green Business
Solutions for Vietnam
Green Business Solutions for
Vietnam
Launching Green Business
Solutions for Vietnam - Greenbiz
2013
Doing business must go with
environment protection
Greenbiz 2013 to be launched
Green-Biz 2013: from message to
action

5th June.

Online

Hồng
Nhung

24

5th June.

Online

Thùy Linh

25

5th June.

Online

n/a

26

5th June.

Online

Anh Đức

27

5th June.
6th June.

Online
Online

n/a
Đỗ Lê

28
29

EuroCham promotes ‘Green-Biz’

10th June

Printed

Kieu Linh

32

6th June

Printed

Green-Biz seeks green business
solutions for Vietnam
Green-Biz 2013: from message to
action
Green-Biz 2013 brings Green
business solutions for Vietnam
Green-Biz focus on health
Schneider Electric attends
Green_Biz
Green Empowering Student’s
Contest on the move
Green-Biz focus on health
Green-Biz 2013 brings Green
business solutions for Vietnam
Green-Biz 2013: Green from
production to consumption
Develop Green economy – certain
road
Green-Biz 2013 offers glimpse into
the future
Lack of Capital – obstacle for
enterprise to access green
technology
Green-Biz 2013: Green Business
Solutions for Vietnam
Green-Biz 2013: Green Business
Solutions for Vietnam
Green-Biz 2013: Green Business
Solutions for Vietnam
Six European countries support
green growth in Vietnam

6th June

Printed

Thuy
Dung
Do Le

26th June

Online

Tra Dang

35

31st July
10th June

Online
Online

N/a
Vinh Bao

36
37

33
34

7th August

Online

1st Aug

Printed

Phuong
Thu
NV

June

Printed

Trà Giang

40

24th July

Printed

Hải Yến

41

21st Aug

Printed

Thế Hải

42

12 – 18
Aug

Printed

Phuong
Thu

43

5th Sep

Online

To Uyen

44

4th Sep

Online

Linh Chi

46

4th Sep

Online

n/a

47

4th Sep

Online

Thùy Linh

48

4th Sep

Online

Thanh Trà

49

38
39
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41
42
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Nguoitieudung
Online
Thông tin thương
mại
NHD Money
Banking Times
SaiGon Times online
MONRE
Electricity newspaper
online
Thanh tra
Đại biểu Nhân dân
online
Quân đội Nhân dân
Doanh nghiệp và
Thương mại
Vietnam Times
Vietnam News

54

56
57
58
59
60

Green-Biz 2013 focus on pratical
challenges
EU – Vietnam FTA is discussed on
green growth
European Green Business
Solutions for Vietnam
Sustainable development with
green technology
Conferecen and Exhibition GreenBiz 2013
Conferecen and Exhibition Green
Business Solutions
European Green Business
Solutions for Vietnam
European Green Business
Solutions for Vietnam
Sustainable development with
green business solutions
Conference to provide insight into
green business in Europe

4th Sep

Online

n/a

50

4th Sep

Online

ĐP

51

4th Sep

Online

An Nhiên

52

4th Sep

Online

ĐP

53

4th Sep

Online

Thùy
Dung

54

4th Sep

Online

Hồng
Phương

56

5th Sep

Online

Ngọc Thọ

57

5th Sep

Online

Trần Quý

59

4th Sep

Online

XP

61

4th Sep

Online

Băng
Châu

61

6th Sep

Online

Thu Hằng

62

4th Sep

Online

Ngọc Thọ

63

6th Sep

Online

n/a

65

3rd Sep

Online

Thiện
Minh

65

9th June

Online

24th May

online

8th Sep

Online

Thuy
Dung

68

Online

Hai Yen

69

5th Sep

Online

Hoàng
Minh

71

2nd Sep

Online

Thien
Minh

73

Green – Biz 2013: chance for
Environment online

55

Green-Biz 2013: Green Business
Solutions for Vietnam
Green-Biz 2013 focus on pratical
challenges
Chance to apply green solutions
from Europe

Vietnamplus
VOV

green growth for Vietnamese
enterprisesm
EuroCham prepares for Green-Biz
2013
EuroCham launches Green-Biz
2013

SaigonTimes

Green growth a part of VietnamEU trade talks

Investment

Green-Biz 2013: “Green” from
production to consumption

Thanh tra Vietnam
Vietnam Economic
News

Green-Biz 2013: European green
business solutions for Vietnam
Green – Biz 2013: “Green growth”
opportunity for Vietnamese
enterprises

24th July

n/a

67

n/a

67
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61
62
63

64
65
66
67

VNEEP
Tax Magazine online
VOH
Employeer
Vietnamnet
SaigonTimes online
SaiGonTimes daily

More than 70 enterprises attend
Green-Biz 2013
Green-Biz 2013: 70 European
firms introduce green technology
EuroCham held press conference
on the 3rd Green-Biz 2013 Exhibition and Conference
Support “green” production and
consumption
Green solution for enterprises
European Solutions For Green
Growth
GreenBiz seeks green business
solutions for Vietnam

7th Sep

Online

Bao Anh

74

5th Sep

Online

Trung
Kien

75

5th Sep

Online

Nguyễn
Thắng

76

12th Sep

Online

Long
Giang

77

13th Sep

Online

Nguyễn Vân

78

16th Sep

Online

n/a

79

6th June

Printed

Thuy
Dung

82

Printed

n/a

83

Printed

n/a

SaigonTimes weekly

Who, what and When

15th June

TBKTSG Weekly

Green business solutions for
Vietnam

27th June

70

SaigonTimes weekly

Who, What, When

24th August

Printed

n/a

85

71

SaiGonTimes weekly

Who, What, When

31st August

Printed

n/a

86

72

SaigonTimes daily

Advertisement

26th August

Printed

n/a

87

73

SaigonTimes weekly

Advertisement

7th Sep

Printed

n/a

88

74

SaigonTimes Daily

Advertisement

9th

Printed

n/a

89

SaiGonTimes daily

Green growth a part of Vietnam –
EU trade talks

Printed

Thuy
Dung

90

Hai Yen

91

Dinh
Dung

92

68
69

75
76
77

78

Investment
TBKTSG weekly
(Vietnamese)
SaigonTimes weekly

79
80

Investment

81

Vietnam Investment
Review
Vietnam Investment
Review
Vietnam Investment
Review

82
83

Investment

European firms bring green
business solutions to Vietnam
Government keep key role in
supporting business on green
development
European solutions for green
growth
Advertisement
Green Investment is right and
effective way
Euro Chairman talks up green tech
Advertisement
Green-Biz 2013 event addressess
the future

Sep

5th Sep
6th Sep

Printed

84

12th Sep

Printed

14th Sep

Printed

16th Sep

Printed

18th Sep

Printed

18th Sep

Printed

n/a

96

Printed

n/a

97

Printed

Phuong
Thu

98

9th – 15th
Sep
th
9 – 15th
Sep

Binh
Nguyen
n/a
Hai Yen,
The Hai

93
94
95
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Investment
Dau Tu Chung khoan

20th Sep

Printed

Nhue Man

100

20th Sep

Printed

Le Huong

101

Bich Ngoc

102

n/a

103

Alstom the spotlight on Green-Biz

Review

exhibition

Vietnam Investment

The French Valorem ready to

23-29

Review

invest in wind energy market

Sep

Nhip cau dau tu
Thanh tra

Siemens is main sponsor for

104

20th Sep

Online

Tran Quy

105

19th Sep

Online

Ninh Toan

106

20th Sep

Online

Xuan Than

108

20th Sep

Online

Xuan Thu

109

Opening Green-Biz 2013

19th Sep

Online

Bao Ngoc

111

Opening Green-Biz 2013

19th Sep

Online

Opening Green-Biz 2013 at Hanoi

19th Sep

Online

Bang
Chau
V.Tien

Opening Green-Biz 2013

20th Sep

Online

Bao Anh

Raising awareness on going on
Green

20th Sep

Online

20th Sep

Online

Van Hang

117

19th Sep

Online

Thuy Dung

117

19th Sep

Online

Ngoc Tho

119

20th Sep

Online

Thu Thủy

120

19th Sep

Online

Hồng Nga

123

20th Sep

Online

Lan Chi

125

19th Sep

Online

Green-Biz 2013 – Exhibition and
conference
Exhibition and conference at Hanoi

VOV

Green Business Solutions
Workshop on Green technology of
Poland at Green-Biz 2013’s
Exhibition

An Ninh thu do

100

SaigonTimes

101

Thoi dai newspaper

102

Environment &
Tourism

Green business solutions for
Vietnam
Green Manufactuting companies
want to have more incentives
Sharing green and sustainable
solutions together
European green business
solutions for Vietnam

Thanh Nien online

Green-Biz 2013 – Exhibition and
conference: European Technology
from Europe
Exhibition on “Green business”

Vietnamplus

Green-Biz: Special point on green
technology

Hanoi TV

Printed

Vinh Bao

newspaper

VGP News

Sep

Printed

Online

Opening Green-Biz 2013 –

Environment online

23-29

20th Sep

Green-Biz 2013

Construction

99

105

99

Vietnam Investment

online

104

Hai Ha

Vietnam

Tiet kiem nang luong

103

green investment

Printed

Times

97
98

Green growth must come from

20th Sep

Green Business solution for

96

95

green technology

Vietnam Economic

Vietnam Economic
News
Quan Doi nhan dan
online
Investment forum

94

Lack of capital for transferring to

111
113
114

Thuy

116

Trang

Trung

126

Hiền
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106
107
108

Vietnam Tourism

European green business
solutions for Vietnam

19th Sep

Online

Cong Thuong

EU share green growth solutions

21st Sep

Online

Vietnam Business

Green Biz 2013: Green Business
Solutions to Address Challenges

18th Sep

Online

19th Sep

Online

19th Sep

Online

20th Sep

Online

n/a

135

20th Sep

Online

n/a

137

21st Sep

Online

PV

140

20th Sep

Online

H.Giang

141

19th Sep

Online

Vu Luyen

141

19th Sep

Online

C. Thanh

144

19th Sep

Online

P.V

145

23rd Sep

Online

Thuy
Dung

146

Quoc Anh

147

21st Sep

Forum
109

Nhan Dan online

110

Environment
Economy

111

Vietnam Energy

112

Vietnam Energy

113

Vietnam and World

Green-Biz 2013 offers green
business solutions to Vietnam
Green-Biz 2013: top forum to
discuss green solutions for
Vietnam
Alstom’s vision in using energy
effectively
Siemens introduce solution for
transportation in Vietnam
Green-Biz 2013 – Exhibition and
conference

116

Dien dan dau tu

117

Phap luat & Xa hoi

118

TBKTSG online

119

Business Forum

Bring green solutions to Vietnam
18 French enterprises and
organizationsz attended exhibition
Green-Biz 2013
New technology saves 80%
electrical energy
Save 80% electrical energy with
LED lighting technology
80% population in rural can’t
access clean water
Green-Biz 2013: green business
for Vietnam

120

Cong Thuong

EU share green growth solution

121

TBKTSG weekly

114
115

Tuoi tre online
Financial Times

122
SaigonTimes daily
123

SaigonTimes weekly

124

Hanoi moi, Vietnam
Economic Times

125

Tạp chí Tự động hóa

126

Hang hoa & Thuong
hiêu

Experts: Vietnam not attentive to
sustainable growth
European enterprises expect to
signing of EU – Vietnam FTA soon
Valorem (France) is ready to invest
in wind power
Green-Biz 2013 conference and
Exhibition
News

20th Sep

Online/
Printed
Online/
Printed

Hải Anh

127

Nguyễn

127

Hường
Quynh

129

Anh
n/a

130

V.Hưởng -

131

H.Toàn

Nguyen
Huong
Thuy
Dung

149

26th Sep

Printed

23th Sep

Printed

Thuy
Dung

152

28th Sep

Printed

n/a

153

20th Sep

Printed

K.M. Le
Huong

154

25th Oct

Printed

Thuy Linh

19th Sep

Printed

Nhat
Quang

151
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1. Saving energy: “key” to develop business sustainably – Tai Chinh online, 23rd May

http://tapchitaichinh.vn/su-kien-doanh-nghiep/tiet-kiem-nang-luong-chia-khoa-de-doanh-nghiep-phattrien-ben-vung/25762.tctc

Tiết kiệm năng lượng: “Chìa khóa” để doanh nghiệp phát triển bền vững
Thứ năm 23/05/2013 16:00
LÊ CƯỜNG - MINH TÂM

(Tài chính) Sáng 23/05/2013 tại TP. Hồ Chí Minh, với sự hỗ trợ của Bộ Công thương và
Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng thương mại châu Âu tại Việt
Nam (EuroCham) đã chính thức khởi động sựu kiện Green- Biz 2013 - Những giải pháp
kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam với việc công bố sự kiện bên lề “Tiết kiệm
năng lượng vì lợi nhuận bền vững”.
Các diễn giả tại buổi hội thảo. Nguồn:
FinancePlus.vn
Trong tình hình tại Việt Nam và trên thế
giới, một số doanh nghiệp dường như có ý
định lựa chọn giữa kinh doanh có lợi nhuận
hoặc kinh doanh bền vững. Tuy nhiên, hai
vấn đề này không hẳn đối nghịch nhau. Trên
thực tế, chúng có mối quan hệ tương hỗ và
có thể đạt được cùng một lúc. Do đó, với các
khoản đầu tư tuy nhỏ về tiết kiệm năng
lượng, đầu tư dây chuyền trong đó sử dụng
các nguồn năng lượng xanh, thân thiện với môi trường như năng lượng mặt trời, gió …thì về lâu
dài có thể đem lại các tác động lớn để tạo ra lợi nhuận bền vững.
Khi các doanh nghiệp nước ta có thể phát triển thịnh vượng thì cả doanh nghiệp cùng toàn xã hội
sẽ có được lợi ích bền vững và lâu dài.
Cũng tại buổi công bố sự kiện lần này, đại diện của nhiều doanh nghiệp từ châu Âu đã giới thiệu
nhiều mô hình phát triển bền vững dựa trên nguyên tắc là sử dụng nguồn năng lượng xanh,
nguồn năng lượng được sử dụng tối ưu hóa, không bị lãng phí, nguồn năng lượng không gây ô
nhiễm môi trường xung quanh…Trong đó có các doanh nghiệp lớn đến từ Pháp, Đức, Hà Lan...
Nhiều sản phẩm tiết kiệm năng lượng cũng đã được giới thiệu trong buổi công bố sự kiện, trong
đó có sản phẩm Đèn chiếu sáng của công ty Philips Electronics Vietnam đang được người tiêu
8

dùng ưa chuộng do đáp ứng được nhu cầu về những giải pháp chiếu sáng tiên tiến, hiệu quả năng
lượng giúp tiết kiệm chi phí, giảm thiểu sự dụng tài nguyên và tác động đến môi trường.

Ông Ngô Văn Huy, tổng giám đốc công ty Philips Vietnam đang giới thiệu về những giải pháp
tiên tiến giúp tiết kiệm năng lượng. Nguồn: FinacePlus.vn
Ông Preben Hjortlund, chủ tịch EuroCham chia sẽ tại buổi công bố “ một lần nữa, EuroCham lại
đặt ra vấn đề Phát triển bền vững tại Việt Nam. Trong năm 2013 chúng tôi sẽ tập trung thực hiện
phiên bản thứ 3 của Green- Biz, hướng tới những thách thức và kết quả mang tính thực tiễn. Để
có thể vượt qua các thách thức và cùng nhau đi trên con đường dài đầy chông gai hướng tới sự
bền vững đòi hỏi phải có được một nỗ lực chung. Đây là điều không dễ dàng. Vì vậy, chúng ta
cần huy động toàn bộ nguồn lực cũng như năng lực để phát triển hướng đến một tương lai xanh”.
Ông Preben Hjortlund cũng cho biết thêm, sắp tới Green- Biz 2013 sẽ tổ chức các chuyến tham
quan thực tế để trang bị các kiến thức cho sinh viên về các hình thức kinh doanh bền vững, sự
chuyển hóa từ “ nền kinh tế nâu sang nền kinh tế xanh”, đồng thời đặt ra các câu hỏi lớn về cách
giải quyết các các thách thức cấp thiết nhất cũng như tạo điều kiện cho việc đầu tư và phát triển
xanh tại Việt Nam.
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2. Announce side events of Green-Biz 2013 – Vietnamplus, 23rd May
http://www.vietnamplus.vn/Home/Cong-bo-cac-hoat-dong-ben-le-cua-GreenBiz2013/20135/198822.vnplus

Công bố các hoạt động bên lề của Green-Biz 2013
23/05/2013 | 14:43:00
Ngày 23/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại châu Âu ở Việt Nam (EuroCham), đã
công bố khởi động các hoạt động bên lề của sự kiện Green-Biz 2013 - Những giải pháp kinh
doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam và hội thảo mang chủ đề “Tiết kiệm năng lượng và lợi
nhuận bền vững”.
Năm nay, chuỗi hoạt động bên lề của Green-Biz 2013, giới thiệu nhiều giải pháp kinh doanh
xanh của châu Âu cho Việt Nam như Cuộc thi Green Empowering, chương trình “Tòa nhà
xanh”, hội thảo “Kinh doanh sạch”…
Bên cạnh đó, phiên bản Green-Biz 2013, hướng đến nhóm đối tượng rộng hơn với nhiều đơn vị
liên quan, chủ yếu phát triển những chủ đề cấp thiết đối với nền kinh tế tương lai của Việt Nam,
với phương thức đa dạng, gồm tranh luận, tìm kiếm giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm, thiết lập
quan hệ…
Trong đó, Ban tổ chức còn triển khai các chuyến tham quan thực tế, nhằm trang bị kiến thức về
những hình thức kinh doanh bền vững, sự chuyển hóa từ “nền kinh tế nâu sang nền kinh tế
xanh”; đồng thời tạo điều kiện cho việc đầu tư và phát triển xanh tại Việt Nam.
Theo ông Preben Hjortlund, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu ở Việt Nam trong năm 2013,
EuroCham sẽ tập trung thực hiện phiên bản thứ ba của Green-Biz, hướng đến những thách thức
và kết quả mang tính thực tiễn, đồng thời huy động các nguồn lực và năng lực để phát triển một
“Tương lai xanh”.
Đóng vai trò đầu mối giữa các thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà
nước, EuroCham vận động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao nhận thức về những vấn
đề then chốt, cung cấp thông tin liên quan đến kinh doanh bền vững tại Việt Nam và khu vực.
Các cuộc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA), Cộng đồng kinh tế ASEAN, Sáng kiến
về Phát triển xanh và sử dụng năng lượng hiệu quả của Việt Nam là những điển hình, nơi doanh
nghiệp có thể tham gia tiến trình này với tư cách đối tác có năng lực cung cấp các ý kiến trong
việc định hướng tương lai./.
Mỹ Phương (TTXVN)
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3. Saving energy for sustainable profit – Cong Thuong, 24th May

http://baocongthuong.com.vn/doanh-nghiep/36272/tiet-kiem-nang-luong-vi-loi-nhuan-benvung.htm#.Uabw2thVIf0

Tiết kiệm năng lượng vì lợi nhuận bền vững
24/05/2013 10:25:55
Ngày 23/5, tại TP.HCM, Phòng Thương mại Châu Âu (EuroCham) chính thức công bố
khởi động các hoạt động bên lề của sự kiện Green – Biz 2013, sẽ tổ chức tại Hà Nội vào
ngày 19 - 20/9 tới đây.
Ông Ngô Văn Huy, Tổng giám đốc
Công ty Philips Electronics Việt
Nam, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp
tiết kiệm điện cho các doanh nghiệp.

nhất đối với sự phát triển bền vững tại Việt Nam.

CôngThương - Sự kiện công bố
chính thức Green Biz 2013 với chủ đề
“Tiết kiệm năng lượng vì lợi nhuận
bền vững”, như là một phần trong các
chuỗi hoạt động bên lề trước khi sự
kiện chính thức Green Biz diễn ra.
Theo EuroCham, tiết kiệm năng
lượng có vai trò quan trọng trong việc
phát triển lợi nhuận bền vững của
doanh nghiệp. Đây là vấn đề cấp thiết

Tại buổi công bố sự kiện, ông Ngô Văn Huy, Tổng giám đốc Công ty Philips Electronics Việt
Nam và ông Xavier Denoly- Tổng giám đốc Công ty Schneider Electric tại Việt Nam và
Camphuchia- đã chia sẻ những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, các biện pháp tiết kiệm
năng lượng có thể góp phần tạo ra lợi nhuận bền vững cho các doanh nghiệp.
Green-Biz là sự kiện quy mô tại Việt Nam về những giải pháp kinh doanh bền vững. Chương
trình do Phòng thương mại Châu Âu (EuroCham) phối hợp cùng Bộ Công Thương, VCCI tổ
chức. Green-Biz 2013 là sự kiện tiếp nối thành công của Green-Biz 2009 và Green-Biz 2011.
Thanh Minh
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4. Apply technology to save 60% - 70% energy – SaiGon Giai Phong, 24th May
http://sggp.org.vn/xahoi/2013/5/319286/

Áp dụng công nghệ tiết kiệm 60% - 70% năng lượng
Thứ sáu, 24/05/2013, 08:06 (GMT+7)
(SGGP).- Tại hội thảo “Tiết kiệm năng lượng vì lợi nhuận bền vững” do Phòng Thương mại
châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) tổ chức tại TPHCM ngày 23-5, ông Ngô Văn Huy, Tổng giám đốc Công ty
Philips Electronics tại Việt Nam cho biết, hiện nay, mức độ sử dụng năng lượng của Việt
Nam đang ở mức cao đáng báo động. Cụ thể, lượng điện dùng trong chiếu sáng chiếm 25,3%
và con số này sẽ tăng cao hơn vào những năm tới. Trong khi các nguồn cung cấp không thể
đáp ứng yêu cầu.
Trước thực trạng này, việc áp dụng các công nghệ chiếu sáng hiện đại được xem là một giải pháp
quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Công nghệ chiếu sáng hiệu quả năng lượng có thể giúp tiết
kiệm hơn 40%. Nếu kết hợp hệ thống điều khiển thông minh có thể đạt mức tiết kiệm từ 60% 70%.
NGUYỄN THƠM
5. Saving energy for sustainable profit – VOH, 23rd May
http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=59034

19:16 23/05/2013
"Tiết kiệm năng lượng vì lợi nhuận bền vững"
(VOH) - Sáng 23/5, tại TP.HCM, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) khởi
động các hoạt động bên lề của sự kiện Green-Biz 2013 – Những giải pháp kinh doanh xanh của
châu Âu cho Việt Nam, với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công
Nghiệp Việt Nam VCCI.
Các diễn giả tại buổi hội thảo. Nguồn: FinancePlus.vn
Hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện này là hội thảo “Tiết kiệm năng lượng vì lợi nhuận bền
vững”. Đóng vai trò cầu nối giữa các thành viên – cộng đồng doanh nghiệp – và các cơ quan
chức trách cấp địa phương, quốc gia, khu vực và châu Âu, EuroCham vận động cải thiện môi
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trường kinh doanh, nâng cao nhận thức về các
vấn đề then chốt, và cung cấp thông tin về kinh
doanh bền vững tại Việt Nam và khu vực. Ông
Preben Hjorlund– Chủ tịch EuroCham cho biết:
“Trong năm 2013 chúng tôi sẽ tập trung thực hiện
phiên bản thứ 3 của Green-Biz, hướng tới những
thách thức và kết quả mang tính thực tiễn. Để có
thể vượt qua các thách thức và cùng nhau đi trên
con đường dài đầy chông gai hướng tới sự bền
vững đòi hỏi phải có được một nỗ lực chung. Đây
là điều không dễ dàng. Vì vậy, chúng ta cần huy động toàn bộ nguồn lực cũng như năng lực để
phát triển hướng đến một tương lai Xanh”.
Ngọc Cẩm
6. EuroCham kicks off Green Biz activities – VietnamNews, 24th May
http://vietnamnews.vn/economy/239773/its-cool-to-be-green-consumers.html

Updated May, 24 2013 09:48:37
EuroCham kicks off Green Biz activities
This year's Green Biz activities organised by EuroCham include field trips for students to learn
about sustainable business practices and the shift from a "brown to green economy", the business
chamber has announced.
Green-Biz activities, which will take place from May to September, will focus on real, practical
challenges and outcomes, according to Preben Hjortland, EuroCham's chairman.
The main activities and conference for Green Biz 2013 will be held in Ha Noi from September
19-20. It will bring together stakeholders who will give presentations and take part in debates
and network-sharing events. — VNS
7. “Green-Biz 2013: giải pháp kinh doanh xanh cho Việt Nam” – 31 May – Báo Hà Nội
mới Online
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/592314/green-biz-2013-giai-phap-kinh-doanh-xanh-choviet-nam

(HNMO) - Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố khởi động sự
kiện Green-Biz 2013 – Những giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam.
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Theo đó, hội thảo và Triển lãm Green-Biz 2013 sẽ diễn ra vào ngày 19 - 20/9/2013 tại Hà Nội.
Hội nghị Green-Biz 2013 sẽ tập trung vào một vài chủ đề chính: đánh giá các vấn đề tổng thể về
tiêu thụ và sản xuất xanh; giới thiệu các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và
dinh dưỡng. Đàm phán các hiệp định thương mại tự do cũng như giáo dục và tư duy xanh cũng
là những chủ đề quan trọng.
Ngoài ra, các vấn đề nổi cộm ở Việt Nam như quản lý tài
nguyên (đặc biệt là năng lượng và xử lý nước và rác thải)
và năng lượng tái tạo cũng sẽ được đề cập. Đặc biệt hơn,
triển lãm Green-Biz 2013 sẽ có một thay đổi đáng kể đến
từ các khu triển lãm giới thiệu năng lực cốt lõi của một số
quốc gia châu Âu đặc trưng. Nhiều công ty từ châu Âu
(như Pháp, Đức, Ba Lan, Thụy Điển) sẽ tham gia triển
lãm và trưng bày các giải pháp mới và khả thi nhất nhằm
hướng tới kinh doanh xanh.
EuroCham cho biết: tổ chức sự kiện Green-Biz lần thứ 3 nhằm chứng minh đạt được cùng lúc
các giải pháp kinh doanh xanh và quản trị tốt là hoàn toàn có thể và chúng hỗ trợ lẫn nhau. Ngày
nay, các hoạt động xanh và có ít tác động xấu tới môi trường đã trở nên thiết yếu và trở thành mô
hình phát triển cho toàn thể doanh nghiệp và xã hội. Khi Việt Nam và nền kinh tế phát triển thịnh
vượng, các doanh nghiệp cùng toàn xã hội sẽ có được lợi ích bền vững.
L.H
8. “Green-Biz 2013: Những giải pháp kinh doanh xanh cho Việt Nam” – 1st June – Tạp chí
Công thương Online
.http://tapchicongthuong.vn/green-biz-2013-nhung-giai-phap-kinh-doanh-xanh-cho-viet-nam20130601120715135p33c403.htm

Được sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,
Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố khởi động sự kiện GreenBiz 2013: Những giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam.
Hội thảo và Triển lãm Green-Biz 2013 sẽ diễn ra từ ngày 19 - 20/9/2013 tại Hà Nội, tập trung
vào các chủ đề chính: Đánh giá các vấn đề tổng thể về tiêu thụ và sản xuất xanh; Giới thiệu các
vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và dinh dưỡng; Đàm phán các hiệp định
thương mại tự do cũng như giáo dục và tư duy xanh.
Ngoài ra, các vấn đề nổi cộm ở Việt Nam như quản lý tài nguyên (năng lượng, xử lý nước và rác
thải) và năng lượng tái tạo cũng sẽ được đề cập. Đặc biệt, Green-Biz 2013 sẽ có một thay đổi
đáng kể là tại các khu triển lãm, sẽ giới thiệu năng lực cốt lõi của một số quốc gia châu Âu đặc
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trưng. Nhiều công ty từ châu Âu (như Pháp, Đức, Ba Lan, Thụy Điển) đã chắc chắn tham gia,
với mục tiêu nhằm hướng tới kinh doanh xanh.
Green-Biz 2013 là sự kiện mang lại các trải nghiệm thực tế và trang bị kiến thức thực tiễn kinh
doanh bền vững, sự chuyển hóa hướng đến nền kinh tế xanh, đồng thời đặt ra các thảo luận quan
trọng về cách giải quyết các thách thức cấp thiết nhất, cũng như tạo điều kiện cho việc đầu tư và
phát triển xanh tại Việt Nam.
Ngày nay, các hoạt động xanh và có ít tác động xấu tới môi trường đã trở nên thiết yếu và trở
thành mô hình phát triển cho toàn thể doanh nghiệp và xã hội. Khi Việt Nam và nền kinh tế phát
triển thịnh vượng thì các doanh nghiệp cùng toàn xã hội sẽ có được lợi ích bền vững. Tổ chức sự
kiện Green-Biz lần thứ 3, EuroCham muốn chứng minh rằng, đạt được cùng lúc các giải pháp
kinh doanh xanh và quản trị tốt là hoàn toàn có thể và chúng hỗ trợ lẫn nhau!
Minh Anh
9. “Green-Biz to kick into gear” – 5 June – Vietnam Investment Review
http://www.vir.com.vn/news/en/hightlight/green-biz-to-kick-into-gear.html
EuroCham has has launched its pre-activities for Green-Biz 2013 – European Green Business
Solutions for Vietnam.
Green-Biz 2013, supported by Ministry of
Industry and Trade (MoIT) and the Vietnam
Chamber of Commerce and Industry (VCCI),
will offer more details on Vietnam’s most
comprehensive conference and exhibition on
Green Business Solutions on June 5 at the
Melia Hanoi.

and reinforce each other.

Consequently EuroCham is organising its 3rd
Green-Biz event to showcase Green Business
solutions and good governance can be achieved

Green, low environmental impact practices are crucial nowadays and are essential paradigms for
both: enterprises and the society as a whole, which will benefit substantially as Vietnam and
businesses in Vietnam prosper, according to Eurocham.
EuroCham chairman Preben Hjortlund said: “In 2013 we have taken the chance to reshape the
focus of our third edition of Green-Biz even more towards the real, practical challenges and
outcomes. Tackling these challenges and climbing the long and stony road towards sustainability
must be a common effort: as it is not easy, we need to pool our resources and competencies to
move ahead towards a Green future.”
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This year, the Green-Biz 2013 main conference and exhibition will take place on September 1920, 2013 at the Melia Hanoi, with the sponsorship of Philips Electronics Vietnam, Schneider
Electric Vietnam, Holcim Vietnam, HSBC Bank Vietnam, Standard Chartered Bank Vietnam.
Green-Biz 2013 will focus on green consumption and production, plus access to healthcare, food
and nutrition will be introduced this year.
Nguyen Trang
10. “Hội thảo giải pháp kinh doanh xanh” – 5 June, SaiGonTimes Online
http://www.thesaigontimes.vn/home/xahoi/thongtin/97436/

(TBKTSG Online) - Hội thảo và triển lãm GreenBiz 2013 với chủ đề “Những giải pháp kinh
doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam” sẽ được tổ chức vào ngày 19 và 20-9 tới tại Hà Nội.
Ban tổ chức cho biết sự kiện này cũng nhằm vận động chính sách và giúp nâng cao nhận thức về
kinh doanh xanh trong cộng đồng.
Theo Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), đây là sự kiện lần thứ 3 kể từ sự
kiện GreenBiz đầu tiên diễn ra năm 2009 và là sự kiện góp phần kết nối doanh nghiệp trong và
ngoài nước.
Theo Chủ tịch EuroCham Preben Hjortlund, hội nghị GreenBiz 2013 một mặt đánh giá các vấn
đề tổng thể về tiêu thụ và sản xuất xanh, mặt khác sự kiện này còn giới thiệu các vấn đề liên
quan đến chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và dinh dưỡng.
Ngoài ra, các vấn đề nổi cộm ở Việt Nam như quản lý tài nguyên (năng lượng và xử lý nước, rác
thải) và năng lượng tái tạo cũng sẽ được đề cập. Nhiều công ty từ châu Âu (như Pháp, Đức, Ba
Lan, Thụy Điển) sẽ tham gia triển lãm và trưng bày các giải pháp mới hướng tới kinh doanh
xanh.
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11. “Giải pháp kinh doanh xanh cho Việt Nam” – 5 June – Công thương online
http://baocongthuong.com.vn/trong-nuoc/36899/giai-phap-kinh-doanh-xanh-cho-vietnam.htm#.Ua_vwpxIOvk

Giải pháp kinh doanh xanh cho Việt Nam

05/06/2013 15:03:25
Sáng nay (5/6), Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) chính thức công bố khởi
động các hoạt động bên lề của sự kiện Green-Biz 2013 – Những giải pháp kinh doanh xanh của
châu Âu cho Việt Nam với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam.
Đi đôi với việc phát triển, Việt Nam đang
phải đối mặt với nhiều thách thức như: kinh
tế phát triển chưa bền vững; chất lượng tăng
trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh
của nền kinh tế còn thấp; các cân đối kinh
tế vĩ mô chưa ổn định. Bởi vậy, yêu cầu đổi
mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền
kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng
tăng trưởng, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài
nguyên, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ
quan trọng được đặt ra trong cho thời kỳ
phát triển sắp tới. Việt Nam đã bước đầu tháo gỡ những thách thức, hướng tới tăng trưởng và đầu
tư xanh.
Với vai trò cầu nối giữa các thành viên- công đồng doanh nghiệp và các cơ quan chức trách cấp
địa phương, quốc gia, khu vực và châu Âu, EuroCham vận động cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao nhận thức về các vấn đề then chốt và cung cấp thông tin về kinh doanh bền
vững tại Việt Nam và khu vực. Các cuộc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA), Cộng
đồng kinh tế ASEAN, Sáng kiến về Phát triển xanh và sử dụng năng lượng hiệu quả của Việt
Nam là các ví dụ điển hình, nơi doanh nghiệp có thể tham gia tiến trình này với tư cách là các
đối tác có năng lực, cung cấp các ý kiến trong việc định hướng tương lai Việt Nam. Từ thực tiễn
này, vào năm 2009 EuroCham đã cho ra mắt Sự kiện bền vững hàng đầu Việt Nam: Green-Biz
Phát biểu tại buổi công bố sự kiện EuroCham Green- Biz 2013, Chủ tịch EuroCham Việt Nam Preben Hjortlund khẳng định: “Trong năm 2013, chúng tôi sẽ tập trung thực hiện phiên bản thứ
ba của Green-Biz, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hướng tới những thách thức và kết quả mang
tính thực tiễn. Cùng nhau vượt qua con đường dài đầy chông gai, hướng tới sự phát triển bền
vững không phải là điều dễ dàng. Vì vậy, chúng ta cần huy động toàn bộ nguồn lực cũng như
năng lực để chung tay phát triển, hướng đến một tương lai xanh.”.
Phạm Tiệp
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12. “Công bố khởi động sự kiện Green-Biz 2013” – 5 June –Enewspaper for the
Communist Party of Vietnam
http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10004&cn_id=589483

Công bố khởi động sự kiện Green-Biz 2013

21:22 | 05/06/2013

(ĐCSVN) – Ngày 5/6, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) với sự hỗ trợ
của Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chính
thức công bố khởi động sự kiện Green-Biz 2013 – Những giải pháp kinh doanh xanh của
châu Âu cho Việt Nam.

Công bố khởi động sự kiện Green-Biz 2013 (Ảnh: K.D)
Theo đó, hội thảo và Triển lãm Green-Biz 2013 sẽ diễn ra vào ngày 19 - 20/9/2013 tại Hà Nội.
Hội nghị Green-Biz 2013 sẽ tập trung vào các chủ đề chính: đánh giá các vấn đề tổng thể về tiêu
thụ và sản xuất xanh; giới thiệu các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và dinh
dưỡng; đàm phán các hiệp định thương mại tự do; giáo dục và tư duy xanh.
Theo ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham, các doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao tiến
trình và những nỗ lực nhằm hướng tới một nền kinh tế bền vững. Việt Nam cũng đã bước đầu
chuyển sang xu hướng đó và đang tháo gỡ dần những thách thức để hướng tới tăng trưởng và đầu
tư xanh. Trên cơ sở kinh nghiệm sẵn có, EuroCham cho rằng, với mô hình một chuyên gia của
châu Âu và một đại diện doanh nghiệp châu Á có tiềm năng phát triển sẽ có thể phối hợp với
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nhau. Vì vậy, EuroCham tổ chức sự kiện Green-Biz lần thứ 3 nhằm chứng minh cho việc hoàn
toàn có thể đạt được cùng lúc các giải pháp kinh doanh xanh và quản trị tốt có thể phối hợp với
nhau.
Phát biểu tại buổi họp, ông Vũ Huy Hoàn, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công
Thương đánh giá cao sáng kiến của EuroCham và khẳng định sự ủng hộ của Bộ Công Thương
trong việc tổ chức sự kiện Green-Biz 2013. Qua những sự kiện tương tự đã được tổ chức từ
những năm trước, sự kiện Green – Biz đã thu hút được sự chú ý của các Bộ, ngành, giới doanh
nhân, học giả và truyền thông, truyền tải được thông điệp của Bộ Công Thương trong việc ủng
hộ hoạt động sản xuất và kinh doanh bền vững tới toàn thể cộng đồng vì một nền kinh tế xanh tại
Việt Nam.
Ông Vũ Huy Hoàn nhấn mạnh, với lịch sử quan hệ lâu dài giữa Bộ Công Thương và EuroCham
qua các sự kiện như triển khai thành công Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN – EU tháng 3/2013;
Green-Biz tháng 9/2011; đàm phán Hiệp định tự do thương mại tự do EU-Việt Nam... Bộ Công
Thương hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của sự kiện Green-Biz 2013 được tổ chức vào
tháng 9/2013. Bộ Công Thương hy vọng sự kiện sẽ đem lại nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh và
trao đổi thông tin cho các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như châu Âu.
Được biết, trong khuôn khổ chương trình, các vấn đề nổi cộm ở Việt Nam như quản lý tài
nguyên (đặc biệt là năng lượng và xử lý nước và rác thải) và năng lượng tái tạo cũng sẽ được đề
cập. Đặc biệt, triển lãm Green-Biz 2013 sẽ có một thay đổi đáng kể đến từ các khu triển lãm giới
thiệu năng lực cốt lõi của một số quốc gia châu Âu đặc trưng. Nhiều công ty từ châu Âu (như
Pháp, Đức, Ba Lan, Thụy Điển) sẽ tham gia triển lãm và trưng bày các giải pháp mới và khả thi
nhất nhằm hướng tới kinh doanh xanh
Kim Dung
13. “Green-Biz 2013: Green-Biz 2013: Forward to Green Business Solutions for Vietnam”
– 5 June – NhanDan Newspaper Vietnamese Version
http://www.nhandan.org.vn/xahoi/tin-tuc/item/20494302-.html

Green-Biz 2013: Hướng tới những giải pháp Kinh doanh xanh cho doanh nghiệp Việt Nam
Thứ tư, 05/06/2013 - 07:27 PM (GMT+7)
NDĐT- Green-Biz 2013 - Những giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam đã
chính thức khởi động, giải quyết những vấn đề cấp thiết nhất, đưa ra những giải pháp khả
thi cho Tăng trưởng xanh và Đầu tư bền vững. Sự kiện do Phòng Thương mại châu Âu tại
Việt Nam (EuroCham) tổ chức sáng nay 5-6 tại Hà Nội.
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“Chiến lược tăng trưởng Xanh của Việt Nam, các giải pháp khả thi hướng tới một nền kinh tế ít
các-bon do doanh nghiệp đề xuất, các kênh đầu tư nào hấp dẫn các nhà doanh nghiệp…” là chủ
đề trọng tâm được nhấn mạnh của sự kiện trong Ngày Môi trường Toàn cầu 2013 do UNEP tổ
chức.
Ngày nay, các hoạt động Xanh và có ít tác động tới môi trường đã trở nên thiết yếu và trở thành
mô hình phát triển cho toàn thể doanh nghiệp và xã hội. Khi Việt Nam và nền kinh tế phát triển
thịnh vượng thì các doanh nghiệp cùng toàn xã hội sẽ có được lợi ích bền vững.
Đóng vai trò là cầu nối giữa các thành viên - cộng đồng doanh nghiệp – và các cơ quan chức
trách cấp địa phương, quốc gia, khu vực và châu Âu, EuroCham vận động cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao nhận thức về các vấn đề then chốt, cung cấp thông tin về kinh doanh bền
vững tại Việt Nam. “Cùng nhau vượt qua con đường dài đầy chông gai hướng tới sự phát triển
bền vững không phải là điều dễ dàng. Vì vậy, chúng ta cần huy động toàn bộ nguồn lực cũng
như năng lực để chung tay phát triển, hướng đến một tương lai Xanh” được ông Preben
Hjorlund, Chủ tịch EuroCham nhấn mạnh.
Hội thảo và Triển lãm Green-Biz 2013 sẽ diễn ra vào hai ngày 19 và 20-9 tại Hà Nội, với sự tài
trợ của công ty Philips Electronics Việt Nam, Schneider Electric Việt Nam, Holcim Việt Nam,
Ngân hàng HSBC Việt Nam và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam. Hội nghị tập trung vào
hai vấn đề chính: Đánh giá vấn đề tổng thể về tiêu thụ và sản xuất Xanh; Giới thiệu các vấn đề
liên quan đến chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và dinh dưỡng.
Tham gia triển lãm, trưng bày giới thiệu năng lực cốt lõi của một số quốc gia châu Âu đặc trưng
(như Pháp, Đức, Ba Lan, Thụy Điển).
THANH THỦY
14. “Green Business Solutions for Vietnam” – 5 June – Quan Doi Nhan Dan Online
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/2/26/26/245602/Default.aspx

Những giải pháp kinh doanh xanh cho Việt Nam
QĐND - Thứ Tư, 05/06/2013, 14:36 (GMT+7)
QĐND Online – Ngày 5-6, tại Hà Nội, Phòng Thương mại
châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) chính thức công bố
khởi động các hoạt động bên lề của sự kiện GreenBiz
2013-Những giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho
Việt Nam với sự hỗ trợ của Bộ Công thương và Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Năm nay, chuỗi hoạt động bên lề của Green-Biz 2013, giới
thiệu nhiều giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho
Việt Nam như Cuộc thi Green Empowering, chương trình
“Tòa nhà xanh”, hội thảo “Kinh doanh sạch”…
Toàn cảnh họp báo
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Theo ông Preben Hjortlund, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu ở Việt Nam, trong năm 2013,
EuroCham sẽ tập trung thực hiện phiên bản thứ ba của Green-Biz, hướng đến những thách thức
và kết quả mang tính thực tiễn, đồng thời huy động các nguồn lực và năng lực để phát triển một
“Tương lai xanh”.
GreenBiz lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2009, đây là sự kiện quốc tế về giải
pháp kinh doanh bền vững. Ông Nguyễn Huy Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
Bộ Công thương khẳng định: Qua các lần tổ chức, sự kiện GreenBiz đã thu hút được sự chú ý
của các bộ, ngành, giới doanh nhân, học giả và đã truyền tải được thông điệp ủng hộ sản xuất
kinh doanh bền vững đến toàn thể cộng đồng, hướng đến nền kinh tế xanh tại Việt Nam.
Hội thảo và Triển lãm GreenBiz 2013 sẽ diễn ra vào hai ngày 19 vào 20-9 tại Hà Nội. Hội nghị
GreenBiz 2013 sẽ tập trung vào một số chủ đề chính như: Đánh giá các vấn đề tổng thể về tiêu
thụ và sản xuất xanh, giới thiệu các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và dinh
dưỡng… Đặc biệt, Triển lãm GreenBiz 2013 sẽ trưng bày các giải pháp mới để kinh doanh xanh
của các công ty đến từ châu Âu như Pháp, Đức, Ba Lan, Thụy Điển…
Tin, ảnh: BĂNG CHÂU
15. “Green-Biz xúc tiến chiến lược kinh tế xanh Việt Nam” – 5 June – Vietnam Plus
http://www.vietnamplus.vn/Home/GreenBiz-xuc-tien-chien-luoc-kinh-te-xanh-VietNam/20136/200763.vnplus

Green-Biz xúc tiến chiến lược kinh tế xanh Việt Nam

05/06/2013 | 11:22:00
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ngày 5/6, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt
Nam (EuroCham) đã khởi động sự kiện GreenBiz 2013 “Những giải pháp kinh doanh xanh
của châu Âu cho Việt Nam” với sự hỗ trợ của
Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Theo EuroCham, các doanh nghiệp châu Âu
đánh giá cao tiến trình và những nỗ lực nhằm
hướng tới một nền kinh tế bền vững, Việt Nam
cũng đã bước đầu chuyển sang xu hướng đó và
đang tháo gỡ dần những thách thức để hướng tới tăng trưởng và đầu tư xanh.
Trên cơ sở kinh nghiệm sẵn có, EuroCham cho rằng, với mô hình một chuyên gia của châu Âu
và một đại diện doanh nghiệp châu Á có tiềm năng phát triển sẽ có thể phối hợp với nhau. Vì
vậy, EuroCham tổ chức sự kiện Green-Biz lần thứ 3 nhằm chứng minh cho việc hoàn toàn có thể
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đạt được cùng lúc các giải pháp kinh doanh xanh và quản trị tốt bởi chúng cũng có tác động hỗ
trợ cho nhau.
“Ngày nay, các hoạt động xanh và ít tác động xấu tới môi trường đã trở nên thiết yếu và trở
thành mô hình phát triển cho toàn thể doanh nghiệp và xã hội. Khi Việt Nam và nền kinh tế phát
triển thịnh vượng thì các doanh nghiệp cùng toàn xã hội sẽ có được lợi ích bền vững,” theo
EuroCham.
Tại sự kiện này, các diễn giả đã trình bày những chủ đề trọng tâm về chiến lược tăng trưởng
xanh của Việt Nam, các giải pháp khả thi hướng tới một nền kinh tế ít các-bon do doanh nghiệp
đề xuất, các kênh đầu tư nào hấp dẫn các nhà doanh nghiệp...
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham kêu gọi: “Trong năm 2013, EuroCham sẽ tập trung
thực hiện phiên bản thứ ba của Green-Biz, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hướng tới những
thách thức và kết quả mang tính thực tiễn. Việc cùng nhau vượt qua con đường dài đầy chông gai
hướng tới sự phát triển bền vững không phải là điều dễ dàng, vì vậy, chúng ta cần huy động toàn
bộ nguồn lực cũng như năng lực để chung tay phát triển, hướng đến một tương lai xanh!”
Trước đó, ngày 23/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, EuroCham cũng đã khởi động các hoạt động
bên lề của sự kiện Green-Biz 2013 với hội thảo mang chủ đề “Tiết kiệm năng lượng và lợi nhuận
bền vững”.
EuroCham biết, năm nay Hội thảo và Triển lãm Green-Biz 2013 sẽ diễn ra vào ngày 19 và 20
tháng 9 năm 2013 tại Hà Nội.
Hội nghị Green-Biz 2013 sẽ bắt đầu đánh giá các vấn đề tổng thể về tiêu thụ và sản xuất xanh;
Giới thiệu các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và dinh dưỡng; Hỗ trợ đàm
phán các hiệp định thương mại tự do cũng như giáo dục và tư duy xanh.
Ngoài ra, các vấn đề nổi cộm ở Việt Nam như quản lý tài nguyên (đặc biệt là năng lượng và xử
lý nước, rác thải) và năng lượng tái tạo cũng sẽ được đề cập. Đặc biệt, triển lãm Green-Biz 2013
sẽ có một thay đổi đáng kể đến từ các khu triển lãm giới thiệu năng lực cốt lõi của một số quốc
gia châu Âu. Nhiều công ty từ châu Âu (như Pháp, Đức, Ba Lan, Thụy Điển) sẽ tham gia triển
lãm và trưng bày các giải pháp mới và khả thi nhất nhằm hướng tới kinh doanh xanh./.
Linh Chi (Vietnam+)
16. “Green-Biz 2013: Green Business Solutions for Vietnam” – 5 June,Construction Online
http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/green-biz-2013-giai-phap-kinh-doanh-xanh-cho-vietnam.html

Green-Biz 2013: Giải pháp kinh doanh xanh cho Việt Nam
05/06/2013 21:09
Ngày 6/5, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức Họp báo chính
thức giới thiệu về sự kiện Green-Biz 2013 cùng những thông tin chi tiết về hội thảo và triển
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lãm toàn diện nhất Việt Nam về những giải pháp kinh doanh xanh của Châu Âu cho Việt
Nam.
Theo EuroCham, trong khi các doanh nghiệp
châu Âu đánh giá cao tiến trình và những nỗ
lực nhằm hướng tới một nền kinh tế bền vững,
Việt Nam đã nhận ra và bước đầu tháo gỡ
những thách thức hướng tới tăng trưởng và
đầu tư xanh. Do đó, một chuyên gia của châu
Âu và một đại diện doanh nghiệp châu Á có
tiềm năng phát triển sẽ có thể phối hợp với
nhau.
Vì vậy, EuroCham tổ chức sự kiện Green-Biz
2013 nhằm chứng minh đạt được cùng lúc các giải pháp kinh doanh xanh và quản trị tốt là hoàn
toàn có thể và chúng hỗ trợ lẫn nhau! Ngày nay, các hoạt động xanh và có ít tác động xấu tới môi
trường đã trở nên thiết yếu và trở thành mô hình phát triển cho toàn thể doanh nghiệp và xã hội.
Khi Việt Nam và nền kinh tế phát triển thịnh vượng thì các doanh nghiệp cùng toàn xã hội sẽ có
được lơi ích bền vững.
Năm nay, hội thảo và triển lãm Green-Biz sẽ diễn ra vào ngày 19 và 20 /9/2013 tại Hà Nội. Hội
nghị sẽ tập trung vào các chủ đề chính như : Đánh giá các vấn đề tổng thể về tiêu thụ và sản xuất
xanh; Giới thiệu các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và dinh dưỡng; Đàm
phán các Hiệp định thương mại tự do cũng như giáo dục tư duy xanh cũng là một nội dung quan
trọng. Ngoài ra, các vấn đề nổi cộm ở Việt Nam khác như quản lý tài nguyên (đặc biệt là năng
lượng và xử lý nước thải), năng lượng tái tạo cũng sẽ được đề cập. Triển làm Green-Biz 2013 có
sự thay đổi đáng kể đến từ các khu triển lãm giới thiệu năng lực cốt lõi của một số quốc gia Châu
Âu đến từ Pháp, Ba Lan, Thụy Điển... sẽ tham gia trưng bày và giới thiệu các giải pháp mới và
khả thi nhất hướng tới Kinh doanh xanh.
Sau 2 lần tổ chức, phiên bản Green-Biz 2013 trở thành nơi hội tụ các đối tác liên quan với nhiều
hoạt động đa dạng gồm thảo luận, tìm kiếm giải pháp, đưa ra các kiến nghị then chốt, chia sẻ
kinh nghiệm và thiết lập quan hệ. Sự kiện này về cơ bản được kỳ vọng mang lại sự chuyển hóa
hướng đến nền kinh tế bền vững đồng thời đặt ra vấn đề và mang lại cách giải quyết các thách
thức cấp thiết đồng thời tạo điều kiện đặc biệt cho việc đầu tư và phát triển xanh tại Việt Nam.
Một số doanh nghiệp đối tác chính tham gia Green-Biz 2013 gồm có Công ty Philip Electronics
Việt Nam, Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam, Ngân hàng HSBC Việt Nam, Ngân
hàng Standard Chartered Việt Nam, Holcim Việt Nam, Siemmens ...
Ninh Toàn
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17. Many Green Solutions will be discussed at Green-Biz 2013 – 5 June, Cinet online
http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/48/cap-nhat-khong-ngung/117028/nhieu-giai-phap-xanh-se-duocde-xuat-tai-green-biz-2013.aspx

Nhiều giải pháp Xanh sẽ được đề xuất tại Green-Biz 2013
6/5/2013 9:23:11 PM
(Toquoc)-Buổi họp báo công bố sự kiện Hội thảo-Triển lãm Green-Biz 2013 do Phòng Thương
mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức vừa diễn ra sáng nay (5/6).
Với chủ đề “Những giải pháp Xanh cho Việt Nam”, Green-Biz năm nay tập trung đánh giá tổng
thể các vấn đề tiêu thụ và sản xuất Xanh; mổ xẻ các vấn đề nổi cộm của Việt Nam như: quản lý
tài nguyên (đặc biệt là năng lượng, nước, rác thải) và năng lượng tái tạo.
Cùng đó, việc đàm phán các hiệp định thương mại tự do, giới thiệu các lĩnh vực liên quan đến
chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, dinh dưỡng, giáo dục, tư duy Xanh cũng là các nội dung quan
trọng được đề cập.
Theo ông Preben Hjortlund-Chủ tịch EuroCham, các hoạt động Xanh ít tác động xấu tới môi
trường đã trở nên thiết yếu và là mô hình phát triển cho toàn thể doanh nghiệp và xã hội toàn
cầu. Hiện nay, Việt Nam đã nhận ra và bước đầu tháo gỡ những thách thức hướng tới tăng
trưởng và đầu tư Xanh. Với Green-Biz 2013 lần này sẽ chứng minh rằng, các giải pháp kinh
doanh Xanh và việc quản trị tốt sẽ hoàn toàn hỗ trợ được nhau.
Dự kiến, Green-Biz 2013 sẽ diễn ra vào ngày 19-20/9 tại Hà Nội./.T.Tâm
18. “Green-Biz 2013: Green Business Solutions for Vietnam” – 5 June – RadioVietnam
http://radiovietnam.vn/news/theo-dong-su-kien/2013/06/greenbiz-2013-giai-phap-kinhdoanh-xanh-cua-chau-au-danh-cho-viet-nam/
Green-Biz 2013: Giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu dành cho Việt Nam
Thứ Tư, 05/06/2013 15:33
Radiovietnam - Green-Biz là một trong
những giải pháp kinh doanh xanh của
châu Âu cho Việt Nam, một trong những
sự kiện có tính chất quyết định sự phát
triển bền vững tại Việt Nam.
Trong năm 2013, Hội thảo và Triển lãm
Green-Biz 2013 sẽ diễn ra vào ngày 19
và 20/9/2013 tại Hà Nội - Ảnh: Theo
vov.vn
Hội thảo và Triển lãm Green-Biz 2013 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20/9 năm nay, tập trung vào
các chủ đề chính: Đánh giá các vấn đề tổng thể về tiêu thụ và sản xuất xanh; Giới thiệu các vấn
đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và dinh dưỡng; Giáo dục và tư duy xanh.
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Ngoài ra, các vấn đề ở Việt Nam như: năng lượng, xử lý nước và rác thải, năng lượng tái tạo
cũng sẽ được đề cập.
Đây là thông tin do Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) phối hợp cùng Bộ
Công thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố tại cuộc họp báo GreenBiz 2013 diễn ra sáng nay (05/6) tại Hà Nội.
Hồng Nhung (VOV)
19. “Green Business Solutions for Vietnam” – 5 June – Kinh te va Do Thi Online
http://www.ktdt.com.vn/news/detail/363553/giai-phap-kinh-doanh-xanh-cho-viet-nam.aspx

Giải pháp kinh doanh Xanh cho Việt Nam
Cập nhật lúc: 05/06/2013-11:07:38

KTĐT - Sáng nay 5/6, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã chính thức
công bố khởi động các hoạt động bên lề của sự kiện Green-Biz 2013 - Những giải pháp kinh
doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam, với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và Phòng Thương
mại & Công nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch EuroCham, ông Preben Hjortlund cho rằng: Trong khi các doanh nghiệp (DN) châu Âu
đánh giá cao tiến trình, những nỗ lực nhằm hướng tới một nền kinh tế bền vững, Việt Nam đã
nhận ra và bước đầu tháo gỡ những thách thức hướng tới tăng trưởng, đầu tư xanh. Do đó, một
chuyên gia của châu Âu và một đại diện DN châu Á có tiềm năng phát triển sẽ có thể phối hợp
với nhau. Vì vậy, EuroCham tổ chức sự kiện Green-Biz lần thứ 3 nhằm chứng minh rằng, việc
đạt được đồng thời các giải pháp kinh doanh xanh, quản trị tốt là hoàn toàn có thể và chúng hỗ
trợ lẫn nhau. Ngày nay, các hoạt động Xanh, ít tác động xấu tới môi trường đã trở nên thiết yếu
và là mô hình phát triển cho toàn thể DN, xã hội. Khi Việt Nam và nền kinh tế phát triển thịnh
vượng, các DN cùng toàn xã hội sẽ có được lợi ích bền vững.
Năm nay, Hội thảo và Triển lãm Green-Biz 2013 sẽ diễn ra vào ngày 19 - 20/9 tại Hà Nội, tập
trung vào các chủ đề chính: Đánh giá tổng thể về tiêu thụ và sản xuất Xanh; giới thiệu các vấn đề
liên quan đến chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và dinh dưỡng; đàm phán các hiệp định thương mại
tự do cũng như giáo dục và tư duy Xanh; quản lý tài nguyên (đặc biệt là năng lượng và xử lý
nước và rác thải) và năng lượng tái tạo…
Đặc biệt, triển lãm Green-Biz 2013 sẽ có thay đổi đáng kể tại các khu triển lãm giới thiệu năng
lực cốt lõi của một số quốc gia châu Âu đặc trưng (như Pháp, Đức, Ba Lan, Thụy Điển), trưng
bày những giải pháp mới và khả thi nhất nhằm hướng tới Kinh doanh Xanh.
Green-Biz 2013 về cơ bản là một sự kiện mang lại các trải nghiệm thực tế và trang bị kiến thức
về thực tiễn kinh doanh bền vững cho sinh viên, sự chuyển hóa hướng đến nền kinh tế bền vững,
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đồng thời tiến hành những thảo luận quan trọng về cách giải quyết các thách thức cấp thiết nhất
cũng như tạo điều kiện cho việc đầu tư và phát triển Xanh tại Việt Nam.
Thùy Linh
20. “Launching Green Business Solutions for Vietnam - Greenbiz 2013” – 5 June – VOV5
http://vovworld.vn/vi-vn/Tin-tuc/Cong-bo-su-kien-Giai-phap-kinh-doanh-xanh-cua-Chau-Aucho-Viet-Nam-Greenbiz-2013/158779.vov
Công bố sự kiện Giải pháp kinh doanh xanh của Châu Âu cho Việt Nam Greenbiz 2013
05 Tháng Sáu 2013
(VOV5) - Greenbiz - một trong những giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam và
là một trong những sự kiện có tính chất quyết định nhằm nâng cao nhận thức và cam kết về phát
triển bền vững tại Việt Nam sẽ khởi động tại Hà Nội vào ngày 19 và 20 tháng 9/2013.

Trong năm 2013, Hội thảo và Triển lãm Green-Biz 2013 sẽ diễn ra vào ngày 19 và 20/9/2013 tại
Hà Nội.
Theo thông tin tại cuộc họp báo do Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (Eurocham), Bộ
Công thương Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức sáng nay tại
Hà Nội, Green-Biz 2013 là sự kiện mang lại các trải nghiệm thực tế và trang bị kiến thức kinh
doanh bền vững, sự chuyển hóa hướng đến nền kinh tế xanh, đồng thời thảo luận về cách giải
quyết những thách thức, tạo điều kiện cho việc đầu tư và phát triển xanh tại Việt Nam. Phát biểu
tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Huy Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Bộ Công
thương, cho biết: Bộ Công thương đánh giá cao sáng kiến của Phòng Thương mại và Công
nghiệp châu Âu tại Việt Nam và khẳng định ự ủng hộ của Bộ Công thương trong việc tổ chức sự
kiện Greenbiz 2013. Qua những sự kiện tương tự đã được tổ chức từ năm trước, Greenbiz đã thu
hút được sự chú ý của các bộ ngành, giới doanh nhân, học giả và truyền thông và cũng đã chuyển
tải được thông điệp của Bộ công thương trong việc ủng hộ hoạt động sản xuất và kinh doanh bền
vững tới toàn thể cộng đồng vì một nền kinh tế xanh tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sự kiện
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đem lại nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh và trao đổi thông tin cho các doanh nghiệp Việt Nam
cũng như châu Âu.
Hội thảo và Triển lãm Green-Biz 2013 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20/9 năm nay, tập trung vào
các chủ đề chính: Đánh giá các vấn đề tổng thể về tiêu thụ và sản xuất xanh; Giới thiệu các vấn
đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và dinh dưỡng; giáo dục và tư duy xanh. Ngoài
ra, các vấn đề ở Việt Nam như: năng lượng, xử lý nước và rác thải, năng lượng tái tạo cũng sẽ
được đề cập.
21. “Doing business must go with environment protection” – 5 June Economy & Forecast

http://www.kinhtevadubao.com.vn/su-kien/kinh-doanh-phai-gan-voi-bao-ve-moitruong-1031.html

Kinh doanh phải gắn với bảo vệ môi trường
Cập nhật lúc: 05/06/2013 10:53
Hôm nay (5/6), Phòng Thương mại và công nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công
bố khởi động các hoạt động bên lề của sự kiện Green-Biz 2013.

Đây là lần thứ 3 sự kiện này được tổ chức kể từ lần đầu tiên vào năm 2009. Chủ đề của sự kiện
năm nay là "Những giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam", sự kiện diễn ra với
sự phối hợp của Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Green-Biz là sự kiện có tính chất quyết định nhằm nâng cao nhận thức và cam kết về phát triển
bền vững tại Việt Nam. Các quy trình và giải pháp đến từ châu Âu còn đưa đến cơ hội lớn cho
việc kinh doanh tại Việt Nam. Green-Biz góp phần tạo thêm giá trị gia tăng và hiệu quả đầu tư,
cùng lúc đó đẩy mạnh các giải pháp thân thiện với môi trường.
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Ngày nay, các hoạt động Xanh có ít tác động xấu tới môi trường đã trở nên thiết yếu và trở thành
mô hình phát triển cho toàn thể doanh nghiệp và xã hội. Khi Việt Nam và nền kinh tế phát triển
thịnh vượng thì các doanh nghiệp cùng toàn xã hội sẽ có được lợi ích bền vững.
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham phát biểu: "Green Biz 2013 sẽ thúc đẩy hơn nữa các
hoạt động hướng tới những thách thức và kết quả mang tính thực tiễn. Cùng nhau vượt qua con
đường dài trông gai hướng tới sự phát triển bền vững không phải là điều dễ dàng. Vì vậy, chúng
ta cần huy động toàn bộ nguồn lực cũng như năng lực để chung tay phát triển, hướng đến một
tương lai Xanh".
Ông Nguyễn Huy Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Bộ Công Thương cho biết
"Chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức như: kinh tế phát triển chưa bền vững; chất
lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; các cân đối vĩ
mô chưa ổn định. Bởi vậy, yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế theo
hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên, đảm bảo công
bằng và tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng được đặt ra cho thời kỳ phát
triển sắp tới".
Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp Vì sự phát triển bền vững, VCCI
nhìn nhận, vai trò của doanh nghiệp không chỉ đóng góp phát triển kinh tế mà còn phải góp phần
đưa ra giải pháp sạch để bảo vệ môi trường. Do vậy, Green-Biz là cơ hội để nâng cao nhận thức
của doanh nghiệp Việt Nam vào vấn đề này.
Hội thảo và Triển lãm Green-Biz 2013 sẽ diễn ra vào ngày 19-20/9/2013, tập trung vào đánh giá
các vấn đề tổng thể về tiêu thụ và sản xuất Xanh. Đàm phán các hiệp định thương mại tự do, giáo
dục và tư duy Xanh cũng là những chủ đề quan trọng được bàn tới. Ngoài ra, các vấn đề nổi cộm
ở Việt Nam như quản lý tài nguyên (đặc biệt là năng lượng và xử lý nước và rác thải) và năng
lượng tái tạo sẽ được đề cập./.
Anh Đức
22. “Greenbiz 2013 to be launched” – 5 June – VOV5

http://vovworld.vn/en-US/News/Greenbiz-2013-to-be-launched/158738.vov
Greenbiz 2013 to be launched
Wednesday, June 05, 2013
(VOVworld) - Green-Biz is a European green business program for Vietnam and the event will
help to raise awareness and push for more commitment to sustainable development in Vietnam.
The program will be held in Hanoi from September 19-20, according to the European Chamber
of Commerce in Vietnam, the Ministry of Industry and Trade and the Vietnam Chamber of
Commerce and Industry. Nguyen Huy Hoan, Deputy Director of the Department of Science and
Technology of the Ministry of Industry and Trade addressed a media conference in Hanoi on
Wednesday.
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He said:“The Ministry of Industry and Trade highly appreciates Eurocham’s initiative in
Vietnam and has promised to support the event. In previous years, Greenbiz has drawn attention
from various ministries, sectors, businesses, scholars and the media for its support of a green
economic growth in Vietnam. We hope that Greenbiz 2013 will bring new business opportunities
and inspire both Vietnamese and European businesses”.

23. “ Green-Biz 2013: from message to action” – 6 June – Banking times
http://thoibaonganhang.vn/tin-tuc/5-green-biz-2013--tu-thong-diep-den-hanh-dong-9112.html

Green-Biz 2013: Từ thông điệp đến hành động
Chủ tịch EuroCham - ông Preben Hjortlund cho rằng, tại Việt Nam việc áp dụng các biện pháp
“một cửa” (one-stop-shop) hoặc “xử lý nhanh“ (fast track) là cần thiết. Ở đây, tôi đang muốn đề
cập đến việc các DN hoặc cá nhân gắn kết với lĩnh vực kinh doanh xanh, cùng nhau lên kế hoạch
xây dựng một công trình hoặc thậm chí có một lịch trình phát triển.
Nhân dịp sự kiện Green-Biz 2013 (những giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam)
sắp diễn ra, Chủ tịch EuroCham - ông Preben Hjortlund đã dành cho Thời báo Ngân hàng cuộc
phỏng vấn riêng.

Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch song vẫn chưa được nhiều DN sử dụng
Ông đánh giá thế nào về việc đưa nền kinh tế hướng theo phát triển xanh của Việt Nam trong
những năm vừa qua?
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So với thời điểm khi chúng tôi thực hiện Green-Biz 2009, nhận thức của cộng đồng và những
hành động cụ thể hướng tới một nền kinh tế xanh đã được cải thiện. Các nhà hoạch định chính
sách đã nhận ra tầm quan trọng của các DN và ảnh hưởng của họ tới môi trường.
Hiện nay, thậm chí một số mô hình phát triển năng lượng tái tạo đã được hưởng cơ chế feed-intariff (FIT) - cơ chế đưa ra nhằm khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Đây là sự
tiến bộ trong định hướng và giúp phát triển thị trường năng lượng mặt trời tại Việt Nam.
Nhưng hoạt động Green-Biz của EuroCham không chỉ dừng lại ở việc đưa ra những giải pháp kỹ
thuật cho những thách thức sắp tới và giảm tác động của các hoạt động kinh tế tới môi trường.
Một trong những mối quan tâm của chúng tôi là cách thức tiếp cận toàn diện về những bước thực
hiện kinh doanh xanh. Thông điệp chính ở đây là kể cả những hành động nhỏ, cũng có thể mang
lại tầm ảnh hưởng lớn nếu được phối hợp lại và nhân rộng ra. Môi trường sẽ tiếp tục chịu những
tác động tiêu cực từ các DN, từ người dân, nếu chúng ta không thay đổi cách thức thực hiện công
việc theo hướng xanh hơn, hiệu quả hơn và nâng cao chất lượng để cải thiện cuộc sống.
Thông điệp chính của GreenBiz năm nay là gì, thưa ông?
Thông điệp chính của chương trình Green-Biz 2013 là: Phát triển xanh và Đầu tư xanh là những
vấn đề trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Việt Nam có cơ hội để thu hút các khoản đầu tư với ảnh
hưởng tích cực tới môi trường và kinh tế - xã hội. Nhưng cũng nên nhớ rằng, cơ hội đó cũng
đang dần đóng lại, không chỉ bởi sự biến đổi khí hậu và môi trường đang thúc ép chúng ta, mà cả
việc làm sao lựa chọn được những khoản đầu tư có tác động tích cực mà không để “lọt” những
khoản đầu tư có hại tới môi trường.
Dù trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay, tôi cho rằng vẫn luôn có cơ hội để thay đổi
mọi thứ. Khắp nơi, mọi người nói về những thay đổi và thách thức lớn lao, nhưng họ cũng không
quên đề cập đến việc khó khăn hiện nay có thể trở thành những cơ hội tiềm năng.
Có thể lấy ví dụ từ các DN châu Âu tại Việt Nam. Một vài DN gặp nhiều khó khăn, trong khi
nhiều DN khác vẫn có lợi thế cạnh tranh và thực hiện tốt các hoạt động, thu được lợi nhuận cao
và đóng góp rất nhiều các khoản thuế cho Chính phủ Việt Nam. Những công ty này cũng tuân
thủ tốt những chương trình nghị sự như sản xuất sạch hơn, chất lượng và hiệu quả cao hơn. Họ
được chúng tôi nhìn nhận là những nhân tố quan trọng của nền kinh tế trong tương lai.
Họ chính là đối tác của những DN tại Việt Nam, là điển hình của việc thực hiện các giải pháp
Xanh.
Khuyến nghị của EuroCham để việc chuyển dịch sang nền kinh tế xanh của Việt Nam đạt hiệu
quả cao hơn trong thời gian tới?
Cho tôi một giây để bắt đầu bằng một câu nói của nhà kinh tế nổi tiếng Schumpeter: Liệu bạn
muốn có một câu trả lời đơn giản, hay một câu trả lời giải quyết được vấn đề đặt ra? Nếu chúng
tôi có trong tay tất cả các khuyến nghị cho các lĩnh vực, vấn đề hay các thách thức sắp tới, chắc
hẳn chúng tôi sẽ không phải lần thứ 3 tổ chức chương trình hội nghị kéo dài tới 2 ngày như vậy.
Với tư cách là đại diện của hàng trăm DN hoạt động tại Việt Nam, điều EuroCham mong muốn
là có thể xây dựng một diễn đàn và kêu gọi sự tham gia tích cực của tất cả các bên liên quan
trong đối thoại và trao đổi. Những chuyên gia thực sự có thể đưa ra những gợi ý, khuyến nghị tốt
nhất chính là những người đang thực hiện công việc kinh doanh hàng ngày. Họ là những người
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hiểu nhất về cách thức thực hiện; những lợi ích cần đạt được cũng như những trở ngại có thể gặp
phải.
Do đó năm nay, chúng tôi đã mời nhiều DN châu Âu đang quan tâm tham gia thị trường Việt
Nam với các giải pháp Xanh của họ.
Tuy nhiên về kinh nghiệm mà nói, có 3 nhóm giải pháp chính đã được các quốc gia châu Âu tập
trung phát triển gồm: Các giải pháp phát triển năng lượng có khả năng tái tạo; Xử lý mối quan hệ
xung quanh khu vực đô thị có mật độ dân cư đông đúc; và các giải pháp sử dụng tài nguyên hiệu
quả.
Tại Việt Nam chúng tôi cho rằng, việc áp dụng các biện pháp “một cửa” (one-stop-shop) hoặc
“xử lý nhanh“ (fast track) là cần thiết. Ở đây, tôi đang muốn đề cập đến việc các DN hoặc cá
nhân gắn kết với lĩnh vực kinh doanh xanh, cùng nhau lên kế hoạch xây dựng một công trình
hoặc thậm chí có một lịch trình phát triển.
Khi các tiêu chuẩn xanh được chứng nhận bởi một cơ quan độc lập, các DN và cá nhân sẽ được
hưởng lợi vì sẽ giảm được thời gian và các thủ tục hành chính. Chúng tôi đang thảo luận về vấn
đề này tại Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam.
Xin cảm ơn ông!
Đỗ Lê thực hiện

31

24. EuroCham promotes “Green-Biz” – 10 June – Vietnam Investment Review – page 4
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25. Green-Biz seeks Green Business Solutions for Vietnam – June 6 - The Saigon Times
Daily – Page 2
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26. “Green-Biz 2013: from message to action” – June 6 – Banking times
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27. Green-Biz 2013 brings Green business solutions for Vietnam – Automatic today, 26th
June, 2013

http://automation.net.vn/Tin-tuc-Su-kien/Green-Biz-2013-mang-lai-nhung-Giai-phap-kinh-doanhXanh-cho-Viet-Nam.html

Green Biz 2013 mang lại những Giải pháp kinh doanh Xanh cho Việt Nam
THỨ TƯ, 26 THÁNG 6 2013 10:01

Sau 2 lần tổ chức sự kiện Những Giải pháp kinh doanh Xanh cho Việt Nam (Green Biz),
ngày 5/6/2013, tại Hà Nội, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tiếp
tục công bố khởi động các hoạt động của sự kiện Green Biz 2013.
Green Biz 2013 là sự kiện có tính chất quyết định nhằm nâng cao nhận thức và cam kết về
phát triển bền vững tại Việt Nam của EuroCham. Sự kiện này nhận được sự hỗ trợ của Bộ
Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Buổi họp báo công bố sự kiện Green Biz 2013 diễn ra tại Hà Nội
Hội thảo và Triển lãm Green Biz 2013 sẽ diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 9 năm 2013, tại
Hà Nội. Mục tiêu mà Green Biz 2013 hướng tới là nâng cao nhận thức về tư duy xanh, chỉ ra
các thách thức của Việt Nam khi hướng tới một nền kinh tế bền vững; xây dựng cầu nối giữa
các doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam, tạo ra cơ hội mới cho đầu tư và hợp tác; giải quyết
những khó khăn của biến đổi khí hậu và tiến hành biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp
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và người tiêu dùng hướng tới các hành động ít tác động tới môi trường, thu hút FDI; đóng vai
trò kênh đối thoại giữa doanh nghiệp và Chính phủ,…
Green Biz 2013 có sự khác biệt so với các phiên bản trước đây. Đó là: Hướng tới nhóm khán
giả rộng hơn cùng nhiều bên liên quan; Chương trình không chỉ diễn ra trong 2 ngày của
tháng 9 mà được khởi động từ tháng 5/2013 và kéo dài đến tháng 12/2013 với nhiều hoạt
động bên lề; Vì lợi ích lâu dài của các bên tham gia; Phát triển các chủ để nóng hổi nhất liên
quan đến nền kinh tế tương lai tại Việt Nam, bao gồm: Các vấn đề về tiêu thụ, sản xuất xanh;
chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và dinh dưỡng; đàm phán các hiệp định thương mại tự do
cũng như giáo dục và tư duy xanh; quản lý tài nguyên, năng lượng tái tạo. Đặc biệt, Green
Biz 2013 bao gồm khu triển lãm giới thiệu năng lực cốt lõi của một số quốc gia châu Âu
(Pháp, Đức, Thụy Điển,…) đối với các chủ đề mà Green Biz hướng tới tại Việt Nam.
Ông Preben Hjorlund, Chủ tịch EuroCham khẳng định: “Green Biz 2013 nhằm chứng minh
khi một chuyên gia của châu Âu và một đại diện doanh nghiệp châu Á có tiềm năng phát
triển có thể phối hợp với nhau, đạt được cùng lúc các Giải pháp kinh doanh Xanh và quản trị
tốt để cùng hỗ trợ lẫn nhau. Tất nhiên chúng ta không dễ dàng vượt qua chông gai nên cần
huy động toàn bộ nguồn lực cũng như năng lực để chung tay phát triển hướng đến một tương
lai xanh”.
Nhiều thương hiệu quen thuộc trong ngành Tự động hóa sẽ tham gia vào sự kiện Green Biz
2013, trong đó có Schneider Electric và Philips (là các nhà tài trợ vàng), Siemens,… Green
Biz 2013 dự kiến thu hút hơn 1.000 người tham dự, bao gồm phía châu Âu, ASEAN và Việt
Nam (chính trị gia, doanh nhân, doanh nghiệp, học giả).
Tin ảnh: Trà Giang

Số 149 (6/2013)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay
28. Green-Biz focus on health – Health and Living, 31st July
http://suckhoedoisong.vn/20130731104640881p30c87/greenbiz-2013-chu-trong-toi-y-te.htm

Greenbiz 2013 chú trọng tới y tế
Thứ Tư, 31/07/2013 22:47
Ngày 31/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế PGS. TS. Nguyễn Thị Xuyên tiếp đoàn Phòng
Thương mại châu Âu (Eurocham) do ông David John Champion, Phó Chủ tịch Eurocham
Việt Nam dẫn đầu. Ông David Champion nhấn mạnh trong hội nghị Greenbiz 2013 cung cấp
các giải pháp xanh của châu Âu cho Việt Nam sắp tới, lần đầu tiên y tế được đưa vào và trở
thành chủ đề quan trọng. Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên bày tỏ, đoàn Bộ Y tế rất vui mừng
góp mặt vào chủ đề các bệnh không truyền nhiễm (tăng huyết áp, đái tháo đường, phòng
chống thuốc lá, ATVSTP) của Greenbiz, các vấn đề đã được Việt Nam đưa vào Chương trình
mục tiêu quốc gia.
NV
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29. Schneider Electric attends Green_Biz – Nhip cau dau tu, 10th June
http://nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=17075-schneider-electric-dong-hanh-voi-su-kien-green-biz--

Schneider Electric đồng hành với sự kiện Green-Biz
Tác giả: Vĩnh Bảo

10/06/2013 16:01

Schneider Electric là nhà tài trợ vàng cho sự kiện Green Biz 2013
Công ty Schneider Electric vừa phối hợp cùng Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam
(EuroCham) chính thức công bố khởi động các hoạt động bên lề của sự kiện Green-Biz 2013
tại Hà Nội.
Với vai trò là nhà tài trợ vàng cho sự kiện Green-Biz 2013 (Giải pháp kinh doanh xanh cho
doanh nghiệp Việt Nam), ông Đỗ Mạnh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Kinh Doanh, nhóm Năng
Lượng hiệu quả và Dịch vụ của Schneider Electric Việt Nam đã chia sẻ các giải pháp quản lý
năng lượng, cùng các mô hình năng lượng xanh mà công ty hỗ trợ doanh nghiệp triển khai
thành công thời gian gần đây như các hệ thống năng lượng mặt trời cho nhà máy XP Power,
Bình Dương; Big C Dĩ An, Bình Dương…
Ngoài ra, Schneider Electric còn là tài trợ cho cuộc thi Green Empowering - Nghề nghiệp
Xanh, Kinh tế Xanh dành cho sinh viên, học sinh trên toàn quốc. Đây là một trong những
chương trình được EuroCham kết hợp cùng các đối tác, triển khai các hoạt động trải nghiệm
thực tế và trang bị kiến thức về thực tiễn kinh doanh bền vững cho sinh viên.
Năm nay, Green-Biz 2013 sẽ diễn ra vào ngày 19 - 20.9.2013 tại Hà Nội, tập trung vào các
chủ đề chính gồm đánh giá các vấn đề tổng thể về tiêu thụ và sản xuất Xanh; giới thiệu các
vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và dinh dưỡng; đàm phán các hiệp định
thương mại tự do cũng như giáo dục và tư duy xanh.
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30. Green Empowering Student’s Contest on the move – Vietnam Investment Review,
7th August, 2013
http://www.vir.com.vn/news/en/society/green-empowering-students-contest-on-themove.html
Green Empowering Student’s Contest on the move
Under the umbrella of ‘European Green Business Solutions to Vietnam’ – Green-Biz
2013 event, EuroCham and Live & Learn co-organised the Green Empowering
Student’s Contest.
The competition is designed for young people to
improve their understanding of green living style
and to promote innovative applications as well as
"sustainable production and consumption" in
Vietnam.
The contest was launched on April 15, 2013 and
provided the opportunity for young people to
improve their knowledge through series events of
trainings, workshops and even field trips with the
engagement of government officials, nongovernmental organisations and business in the
field.
In Hanoi, the candidates visited Moevenpick Hotel
which won the ‘Green Globe’ award and the HITC
building which won prizes on energy management
efficiency in 2010 by the Ministry of Industry and
Trade, and participated in the ‘Sustainable
Agriculture – Iphone vs Irice award’ and ‘Youth
and Green Energy’
A photo entry of the contest on energy-saving light topic
seminars.
A group of students in Ho Chi Minh City joined the ‘Green Job – We choose’ seminar and
another group was welcome in Puma’s Global Sustainability Field trip in the southern
province of Long An.
The ideas towards a sustainable economy can be submitted by photo format or a 500 words
text. Moreover, in the last phase, the best candidates will get the chance to go practical with
these ideas with the support from local and national communities and businesses.
Green Empowering contest has attracted 85 writing entries and 25 photo entries on various
topics, mainly in the fields of agriculture, forestry, waste management and industry, energy,
green building, education, transportation, tourism and sustainable consumption and
production.
EuroCham and Live & Learn has invited representatives from the Ministry of Education and
Training, Hanoi Young Business Association, Scheneider Electric and Green ID to select the
best entries, which will be supported to go practical and to be announced for awards in the
Closing Session of the Green-Biz 2013 conference on September 20, 2013.
The contest brought to young people in Vietnam a modern, innovative playground where best
practices, awareness, feasible solutions are raised and shared.
By Phuong Thu
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31. “Green-Biz 2013 focus on health” – 1st August – Sức khỏe & Đời sống
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32. “Green-Biz 2013 brings Green business solutions for Vietnam” – June, Automatic
today
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33. “Green-Biz 2013: Green from production to consumption” – 24 July, Đầu Tư
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34. “Phát triển kinh tế Xanh – Con đường tất yếu” – 21 August – Đầu Tư
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35. Green-Biz 2013 offers glimpse into the future” – 12-18 August – Vietnam
Invesment Review
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36. “Lack of Capital – obstacle for enterprise to access green technology” – 5th Sep,
Financial Times online
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/kinh-doanh/thieu-von-cantro-doanh-nghiep-den-voi-cong-nghe-xanh

Thiếu vốn – cản trở doanh nghiệp đến với công nghệ xanh
05/09/2013 9:05

(TBTCO) - Không ít doanh nghiệp Việt Nam chưa mặn mà với công nghệ xanh, nguyên nhân
chính là do vốn đầu tư ban đầu rất lớn, trong khi doanh nghiệp đang thiếu vốn.

Vốn đầu tư ban đầu của hệ thống công nghệ xanh rất lớn là trở ngại chính khiến DN ít mặn
mà đầu tư công nghệ này. Ảnh: T.U
Đây là nhận định của ông Ngô Văn Huy, Giám đốc điều hành quốc gia, Philips Electronics
Việt Nam khi trao đổi với phóng viên TBTCO
bên lề Hội nghị GreenBiz 2013.
* Thưa ông, ông đánh giá thế nào về thị trường
công nghệ xanh tại Việt Nam ?
- Việt Nam là một trong những thị trường rất
tiềm năng trong khu vực châu Á – Thái Bình
Dương. Theo nghiên cứu, ở Việt Nam, chiếu
sáng chiếm tới 25% nhu cầu tiêu thụ điện năng,
trong khi ở một số nước trên thế giới con số
này chỉ dừng lại ở 19%.
Philips đã tham gia tổ chức nhiều sự kiện
tại Việt Nam về công nghệ xanh. Trong đó, lớn
nhất là sự kiện “thành phố đáng sống”, Philips
cung cấp về năng lượng chiếu sáng, với các tiêu
chí: Đảm bảo thẩm mỹ cho thành phố, đảm bảo
sự an toàn, sức khỏe cho người dân, đặc biệt là
tiết kiệm năng lượng và duy trì sự phát triển
bền vững.

Tôi nghĩ thách thức lớn nhất
của DN khi tiếp cận với
công nghệ xanh là chi phí
đầu tư ban đầu

Ông Ngô Văn Huy
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Công nghệ thân thiện với môi trường, giảm tối đa phế thải độc hại và tăng cường khả năng tái
chế, đầu tư công nghệ mới, sử dụng năng lượng hợp lý…là xu hướng phát triển bền vững
trong tương lai mà các DN cần hướng đến. Tuy nhiên có nhiều trở ngại khiến DN chưa Việt
Nam chưa mặn mà với công nghệ xanh.
* Những trở ngại đó là như thế nào, thưa ông ?
- Tôi nghĩ thách thức lớn nhất của DN khi tiếp cận với công nghệ xanh là chi phí đầu tư ban
đầu. Vốn đầu tư ban đầu của hệ thống công nghệ xanh rất là lớn. Đến nay, không ít DN chưa
mặn mà với công nghệ xanh mà nguyên chính là do họ rất thiếu vốn.
Trong khi tiếp cận các khoản vay khó khăn mà đầu tư vào công nghệ xanh lại tốn kém nên
DN sợ rủi ro và không sẵn sàng đầu tư.
* Vậy theo ông, đâu là giải pháp để DN Việt Nam có thể tiếp cận công nghệ xanh?
- Ngoài vấn đề vốn, DN nên có sự tham khảo và nghiên cứu nghiêm túc về hiệu quả của công
nghệ xanh trong những giai đoạn dài hơi. Hiện nay, các nhà cung cấp công nghệ xanh trên
thế giới, đặc biệt là châu Âu đang tiếp cận thị trường Việt Nam, tiến hành thảo luận để đưa ra
những giải pháp phù hợp nhằm phát triển công nghệ xanh tại Việt Nam.
Các DN Việt Nam cần mở rộng hơn phạm vi giao dịch của mình đối với các DN khác ở Châu
Âu. DN cần có nhiều cuộc tiếp xúc và trao đổi cởi mở hơn về những thách thức đặt ra cũng
như những khó khăn khi tiếp cận công nghệ xanh. Khi đó, DN Việt sẽ tìm được những giải
pháp thích hợp từ cả hai phía.
* Xin cảm ơn ông!
Tố Uyên
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37. “Green-Biz 2013: Green Business Solutions for Vietnam”- 4th Sep - Vietnam Plus
http://www.vietnamplus.vn/Home/GreenBiz-2013-Giai-phap-kinh-doanh-xanh-choVN/20139/214316.vnplus

Ngày 4/9, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức họp báo công
bố sự kiện Green-Biz 2013.
Theo đó, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Bộ Công Thương, Phòng
Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức Hội nghị và Triển lãm về các giải
pháp Kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam (Green-Biz 2013) lần thứ ba vào ngày 19
và 20/9/2013, tại Hà Nội.
Ban tổ chức cho biết, Green-Biz 2013 sẽ tập trung vào các thách thức thực tế (như ô nhiễm
công nghiệp, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, tiết kiệm năng lượng...) cũng như
phương hướng giải quyết các thách thức đó. Sự kiện bao gồm một Hội nghị và một triển lãm
quốc tế nhằm kết nối đồng thời tạo ra kênh đối thoại giữa các doanh nghiệp trong nước và
châu Âu, giữa các doanh nghiệp và Chính phủ…
Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 sẽ hướng vào các nội dung tăng cường nhận thức
về lối sống xanh bao gồm giáo dục xanh, tư duy xanh, y tế và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc
sức khỏe, sản xuất sạch và quản lý tài nguyên.
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham nhấn mạnh: “Với sự hỗ trợ từ các Chính phủ các
quốc gia châu Âu, Đại sứ quán các nước châu Âu tại Việt Nam và Bộ Công Thương, chúng
tôi tin tưởng Green-biz 2013 sẽ giới thiệu coác công nghệ kinh doanh xanh tiến tiến của châu
Âu tới Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam đồng thời cung cấp nền tảng hàng đầu cho các
cuộc thảo luận nhằm tìm ra giải pháp để cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ và các nhà
nghiên cứu giải quyết các vấn đề về phát triển bền vững tại Việt Nam”
Bên cạnh các chủ đề mang tầm vĩ mô, Hội nghị Green-Biz 2013 cũng tổ chức các phiên họp
song song với nhiều chủ đề cụ thể, như Symbio City-Thương hiệu Thụy Điển về phát triển đô
thị bền vững; Trao đổi thương mại khí cac-bon; Diễn đàn bảo vệ môi trường Ba Lan-Việt
Nam; Cơ hội hợp tác kinh doanh với các công ty Séc; Đàm phán Hiệp định tự do thương mại
EU-Vietnam…
Cũng tại Green-Biz 2013, 70 doanh nghiệp đến từ châu Âu sẽ tham gia triển lãm, giới thiệu
công nghệ xanh; trong đó có các thương hiệu nổi tiếng như Philips Electronics Việt Nam,
Schneider Electric Việt Nam, Holcim Việt Nam, Siemens.../.
Linh Chi (Vietnam+)
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38. “Green-Biz 2013: Green Business Solutions for Vietnam” – 4th Sep – Xa Luan
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=699834

Green-Biz 2013: Giải pháp kinh doanh xanh cho VN
Ngày 4/9, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức họp báo công bố sự kiện
Green-Biz 2013.

ảnh minh họa
Theo đó, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Bộ Công Thương, Phòng Thương
Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức Hội nghị và Triển lãm về các giải pháp Kinh doanh
xanh của châu Âu cho Việt Nam (Green-Biz 2013) lần thứ ba vào ngày 19 và 20/9/2013, tại Hà Nội.
Ban tổ chức cho biết, Green-Biz 2013 sẽ tập trung vào các thách thức thực tế (như ô nhiễm công
nghiệp, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, tiết kiệm năng lượng...) cũng như phương hướng giải
quyết các thách thức đó. Sự kiện bao gồm một Hội nghị và một triển lãm quốc tế nhằm kết nối đồng
thời tạo ra kênh đối thoại giữa các doanh nghiệp trong nước và châu Âu, giữa các doanh nghiệp và
Chính phủ…
Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 sẽ hướng vào các nội dung tăng cường nhận thức về lối
sống xanh bao gồm giáo dục xanh, tư duy xanh, y tế và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sản
xuất sạch và quản lý tài nguyên.
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham nhấn mạnh: “Với sự hỗ trợ từ các Chính phủ các quốc gia
châu Âu, Đại sứ quán các nước châu Âu tại Việt Nam và Bộ Công Thương, chúng tôi tin tưởng
Green-biz 2013 sẽ giới thiệu coác công nghệ kinh doanh xanh tiến tiến của châu Âu tới Chính phủ và
doanh nghiệp Việt Nam đồng thời cung cấp nền tảng hàng đầu cho các cuộc thảo luận nhằm tìm ra
giải pháp để cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ và các nhà nghiên cứu giải quyết các vấn đề về phát
triển bền vững tại Việt Nam”
Bên cạnh các chủ đề mang tầm vĩ mô, Hội nghị Green-Biz 2013 cũng tổ chức các phiên họp song
song với nhiều chủ đề cụ thể, như Symbio City-Thương hiệu Thụy Điển về phát triển đô thị bền vững;
Trao đổi thương mại khí cac-bon; Diễn đàn bảo vệ môi trường Ba Lan-Việt Nam; Cơ hội hợp tác kinh
doanh với các công ty Séc; Đàm phán Hiệp định tự do thương mại EU-Vietnam…
Cũng tại Green-Biz 2013, 70 doanh nghiệp đến từ châu Âu sẽ tham gia triển lãm, giới thiệu công nghệ
xanh; trong đó có các thương hiệu nổi tiếng như Philips Electronics Việt Nam, Schneider Electric Việt
Nam, Holcim Việt Nam, Siemens.
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39. “Green-Biz 2013: Green Business Solutions for Vietnam” – 4th Sep – Báo Hải Quan
http://www.baohaiquan.vn/pages/green-biz-2013-nhung-giai-phap-cho-cong-nghe-xanh-cuachau-au-cho-viet-nam.aspx
Green-Biz 2013: Những giải pháp cho công nghệ xanh
(HQ Online)- Sáng 4-9, tại Hà
Nội, Phòng Thương mại châu
Âu tại Việt Nam (EuroCham)
phối hợp cùng Bộ Công
Thương, Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
tổ chức Hội nghị và Triển lãm
về các giải pháp kinh doanh
xanh của châu Âu cho Việt Nam
(Green-Biz 2013) lần thứ ba.
Quang cảnh họp báo Green-Biz

2013.

Hội nghị có sự góp mặt của ông Preben Hjorlund (Chủ tịch EuroCham), ông Nguyễn Cẩm Tú
(Thứ trưởng Bộ Công Thương), bà Phạm Thị Thu Hằng (Tổng Thư ký VCCI), ông Christoph
Schill (Quản lý dự án EuroCham Green-Biz 2013) và Đại sứ các nước Thụy Điển, Ba Lan,
Đức, Pháp tại Việt Nam.
Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 bao gồm: tăng cường nhận thức về lối sống xanh
bao gồm giáo dục xanh và tư duy xanh, y tế và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sản
xuất sạch hơn, quản lý tài nguyên (xử lý nước và chất thải, tài nguyên tái tạo, phát triển đô thị
bền vững và toàn diện).
Không chỉ đề cập đến các chủ đề mang tầm vĩ mô, Hội nghị Green-Biz 2013 cũng bao gồm
các phiên họp song song với nhiều chủ đề cụ thể đa dạng như Symbio City - thương hiệu
Thụy Điển về phát triển đô thị bền vững; Trao đổi thương mại khí các-bon; Diễn đàn bảo vệ
môi trường Ba Lan - Việt Nam; Cơ hội hợp tác kinh doanh với các công ty Séc; Đàm phán
Hiệp định tự do thương mại EU - Việt Nam, và Triple Helix - Cộng tác trong công tác quản
lý chất thải, năng lượng và nước.
Bà Phạm Thị Thu Hằng - Tổng Thư ký VCCI nhấn mạnh: "Trong giai đoạn thực hiện Chiến
lược quốc gia về Tăng trưởng xanh, Green-Biz 2013 với nội dung toàn diện hơn, được kỳ
vọng sẽ không chỉ là sự kiện để giới thiệu các giải pháp công nghệ xanh của các đối tác châu
Âu mà còn là cơ hội để các DN Việt Nam thể hiện các ý tưởng và thực hiện ứng dụng xanh,
đồng thời cùng các đối tác giới thiệu chúng tới cộng động DN quốc tế".
Với quy mô tương tự Green-Biz năm 2009 và 2011, Green-Biz 2013 sẽ tập trung đặc biệt vào
các thách thức thực tế cũng như phương hướng giải quyết. Sự kiện sẽ giới thiệu các giải pháp
kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam, tạo ra kênh đối thoại giữa DN và Chính phủ, và
tạo cầu nối giữa các DN Việt Nam và châu Âu.
Thùy Linh
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40. “Sáu nước châu Âu hỗ trợ tăng trưởng xanh ở Việt Nam” – 4th Sep – Nhân Dân
http://www.nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/21127702.html
Sáu nước châu Âu hỗ trợ tăng trưởng xanh ở Việt Nam
(greenbiz2013.com)
NDĐT- Đó là thông tin được đưa ra
trong cuộc Họp báo giới thiệu về Hội
nghị và Triển lãm “Giải pháp kinh
doanh xanh của châu Âu cho Việt
Nam” (Green-Biz 2013) diễn ra vào
sáng ngày 4-9 tại Hà Nội.
Green-Biz 2013 sẽ diễn ra vào ngày 19
và 20-9 tại Hà Nội. Đây là sự kiện được
tổ chức bởi Phòng Thương mại châu Âu
tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp với Bộ Công thương và Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI).
Chủ đề sẽ được tập trung bàn thảo trong Hội nghị Green-Biz 2013 là tăng cường nhận thức về
lối sống xanh, bao gồm Giáo dục xanh và Tư duy xanh, Y tế và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc
sức khỏe.Bên cạnh đó là nhân rộng mô hình sản xuất sạch hơn và quản lý tài nguyên như xử
lý nước và chất thải, tài nguyên tái tạo, phát triển đô thị bền vững và toàn diện...
Không chỉ đề cập đến các chủ đề mang tầm vĩ mô, Hội nghị Green-Biz 2013 bao gồm các
phiên họp song song với nhiều chủ đề cụ thể như: Symbio City – thương hiệu Thụy Điển về
phát triển đô thị bền vững; Trao đổi thương mại khí carbon; Diễn đàn bảo vệ môi trường Ba
Lan – Việt Nam; Đàm phán Hiệp định tự do thương mại EU-Việt Nam...
Ngoài 70 doanh nghiệp châu Âu tham gia giới thiệu công nghệ xanh, Triển lãm Green-Biz
2013 còn thu hút sự tham gia của các đơn vị triển lãm theo quốc gia gồm: Đan Mạch; Ba Lan;
Đức; Pháp; Thụy Điển và CH Séc.
Theo đại diện BTC, sẽ có ít nhất 12 công ty của Ba Lan có gian hàng tại Triển lãm Green-Biz
2013 giới thiệu về các lĩnh vực như hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo, quản lý chất
thải, bảo vệ nguồn không khí và kiểm soát tiếng ồn.
Với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và tăng
trưởng xanh, gian hàng của các doanh nghiệp Đan Mạch tại Green-Biz 2013 sẽ giới thiệu đến
người dùng Việt Nam về công nghệ xử lý chất thải thành năng lượng, thiết bị và vật liệu tiết
kiệm năng lượng.
Trong khi đó, gian hàng của các doanh nghiệp Đức sẽ cung cấp một loạt các giải pháp và
công nghệ từ lĩnh vực hóa chất và sản phẩm bảo vệ thực vật, dầu, khí đốt và nhiệt, công nghệ
lái xe.
Các doanh nghiệp Pháp sẽ giới thiệu các giải pháp toàn diện nhất cho các vấn đề thực tiễn tại
Việt Nam như giao thông vận tải sông, xử lý nước, sản phẩm sinh học và kỹ thuật năng lượng
tái tạo và quản lý lũ.
THANH TRÀ
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41. Green-Biz 2013: Giải pháp kinh doanh xanh cho Việt Nam – 4th Sep, Nguoitieudung Online
http://www.nguoitieudung.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:greenbiz-2013-giai-phap-kinh-doanh-xanh-cho-viet-nam&catid=166:dich-vu&Itemid=842

Green-Biz 2013: Giải pháp kinh doanh xanh cho Việt Nam
Trong hai ngày 19 vào 20-9, Hội nghị và Triển lãm về những giải pháp kinh doanh xanh của
châu Âu cho Việt Nam (Green-Biz 2013) sẽ được Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam
(EuroCham) phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam tổ chức tại Hà Nội
Ban tổ chức cho biết, Green-Biz 2013 sẽ tập trung vào các thách thức thực tế (như ô nhiễm
công nghiệp, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, tiết kiệm năng lượng...) cũng như
phương hướng giải quyết các thách thức đó. Sự kiện bao gồm một Hội nghị và một triển lãm
quốc tế nhằm kết nối đồng thời tạo ra kênh đối thoại giữa các doanh nghiệp trong nước và
châu Âu, giữa các doanh nghiệp và Chính phủ…

Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 sẽ hướng vào các nội dung tăng cường nhận thức
về lối sống xanh bao gồm giáo dục xanh, tư duy xanh, y tế và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc
sức khỏe, sản xuất sạch và quản lý tài nguyên.
Green-Biz 2013 là cơ hội hữu ích cho doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt các giải pháp, kinh
nghiệm đầu tư tăng trưởng xanh từ các đối tác châu Âu nhằm củng cố cơ hội kinh doanh bền
vững; là diễn đàn hữu ích cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách trao đổi, cập nhật
thông tin phục vụ cho quá trình nghiên cứu, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xanh và
bền vững.
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42. “Green-Biz 2013 focus on pratical challenges” – 4th Sep, Thông tin thương mại
http://thongtinthuongmai.vn/thoi-su/trong-nuoc/green-biz-2013-tap-trung-vao-cac-thachthuc-thuc-te-9164.html
Green-Biz 2013 tập trung vào các thách thức thực tế
Tại cuộc họp báo ngày 4/9 tại Hà Nội, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham)
cho biết sẽ phối hợp cùng Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
tổ chức Hội nghị và Triển lãm về các giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu (Green-Biz
2013) lần thứ ba vào ngày19-20/9/2013 tại khách sạn Melia, Hà Nội.
Sự kiện lần này sẽ tập trung đặc biệt vào các thách thức thực tế cũng như phương hướng giải
quyết.Green-Biz 2013 bao gồm một Hội nghị và một Triển lãm quốc tế sẽ là một sự kiện kết
nối DN với DN, cũng như DN với Chính phủ. Sự kiện sẽ giới thiệu các giải pháp Kinh doanh
Xanh của châu Âu đến với Việt Nam, tạo ra kênh đối thoại giữa DN và Chính phủ, và tạo cầu
nối giữa các DN Việt Nam và châu Âu.
Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 bao gồm: Tăng cường nhận thức về lối sống xanh
bao gồm Giáo dục xanh và Tư duy xanh, Y tế và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe;
Sản xuất sạch hơn (như chứng chỉ ISO và những yêu cầu về kinh doanh bền vững trong đàm
phán Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam); Quản lý tài nguyên (xử lý nước và chất
thải, tài nguyên tái tạo, phát triển đô thị bền vững và toàn diện).
Ngài Gunnar Oom, Thứ trưởng Bộ Thương mại Thụy Điển nhận xét: “Phát triển bền vững là
mục tiêu hàng đầu của Chính phủ Thụy Điển cả trong nước lẫn ở nước ngoài.Nhiều công ty
Thụy Điển đã phát triển các công nghệ Xanh hàng đầu thế giới. Xã hội Thụy Điển đã chứng
minh tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững hoàn toàn có thể song hành. Tôi rất vui
mừng và tự hào khi đến Việt Nam cũng như đến với Green-Biz cùng với đội ngũ các công ty
Thụy Điển. Các công ty này sẽ trưng bày các công nghệ tiên tiến nhất tại Thụy Điển và chia
sẻ kinh nghiệm của họ với các đối tác Việt Nam”.
Không chỉ đề cập đến các chủ đề mang tầm vĩ mô, Hội nghị Green-Biz 2013 cũng bao gồm
các phiên họp song song với nhiều chủ đề cụ thể đa dạng như Symbio City – thương hiệu
Thụy Điển về phát triển đô thị bền vững, Trao đổi thương mại khí các-bon, Diễn đàn bảo vệ
môi trường Ba Lan – Việt Nam, Cơ hội hợp tác kinh doanh với các công ty Séc, Đàm phán
Hiệp định tự do thương mại EU – Việt Nam, và Triple Helix – Cộng tác trong công tác quản
lý chất thải, năng lượng và nước.
Tổ chức song song và đồng thời với Hội nghị, Triển lãm Green-Biz 2013 sẽ giới thiệu công
nghệ Xanh từ 70 doanh nghiệp châu Âu, trong đó có công ty Philips Electronics Việt Nam,
công ty Schneider Electric Việt Nam, công ty Holcim Việt Nam và công ty Siemens.
ĐP
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43. Chance to apply green solutions from Europe – 4th Sep, NHD Money
http://ndhmoney.vn/web/guest/s02/-/journal_content/co-hoi-ung-dung-giai-phap-kinh-doanh%E2%80%98xanh%E2%80%99-tu-chau-au

Cơ hội ứng dụng giải pháp kinh doanh ‘xanh’ từ châu Âu
(NDHMoney) Trong hai ngày 19 và 20/9/2013, Hội nghị và Triển lãm về các giải pháp
Kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam (Green-Biz 2013) lần thứ ba tại Hà Nội.

Đây là sự kiện thường niên được Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và
Bộ Công Thương, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.
Tại buổi họp báo công bố sự kiện Green-Biz 2013 sáng nay (4/9), Ban tổ chức cho biết
Green-Biz 2013 sẽ tập trung vào các thách thức thực tế như ô nhiễm công nghiệp, ô nhiễm
môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, tiết kiệm năng lượng... cũng như phương hướng giải quyết.
Sự kiện bao gồm một Hội nghị và một triển lãm quốc tế nhằm kết nối đồng thời tạo ra kênh
đối thoại giữa các doanh nghiệp trong nước và châu Âu, giữa các doanh nghiệp và Chính
phủ…
Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 sẽ hướng vào các nội dung tăng cường nhận thức
về lối sống xanh bao gồm giáo dục xanh, tư duy xanh, y tế và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc
sức khỏe, sản xuất sạch và quản lý tài nguyên.
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Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham cho biết: “Với sự hỗ trợ từ các Chính phủ các
quốc gia châu Âu, Đại sứ quán các nước châu Âu tại Việt Nam và Bộ Công Thương, chúng
tôi tin tưởng Green-biz 2013 sẽ giới thiệu các công nghệ kinh doanh xanh tiến tiến của châu
Âu tới Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam đồng thời cung cấp nền tảng hàng đầu cho các
cuộc thảo luận nhằm tìm ra giải pháp để cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ và các nhà
nghiên cứu giải quyết các vấn đề về phát triển bền vững tại Việt Nam”

Bên cạnh các chủ đề mang tầm vĩ mô, Hội nghị Green-Biz 2013 cũng tổ chức các phiên họp
song song với nhiều chủ đề như phát triển đô thị bền vững; trao đổi thương mại khí cac-bon;
diễn đàn bảo vệ môi trường; đàm phán Hiệp định tự do thương mại EU-Vietnam…
Ngoài ra, 70 doanh nghiệp đến từ châu Âu sẽ tham gia triển lãm, giới thiệu công nghệ xanh;
trong đó có các thương hiệu nổi tiếng như Philips Electronics Việt Nam, Schneider Electric
Việt Nam, Holcim Việt Nam, Siemens…
An Nhiên – NDHMoney
44. Green-Biz 2013 focus on practical challenges – 4th Sep, Banking Times
http://thoibaonganhang.vn/index.php/tin-tuc/1-green-biz-2013-tap-trung-vao-cac-thach-thucthuc-te-11531.html

Green-Biz 2013 tập trung vào các thách thức thực tế
Tại cuộc họp báo ngày 4/9 tại Hà Nội, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham)
cho biết sẽ phối hợp cùng Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
tổ chức Hội nghị và Triển lãm về các giải pháp Kinh
doanh Xanh của châu Âu (Green-Biz 2013) lần thứ ba
vào ngày 19-20/9/2013 tại khách sạn Melia, Hà Nội.
Sự kiện lần này sẽ tập trung đặc biệt vào các thách thức
thực tế cũng như phương hướng giải quyết.Green-Biz
2013 bao gồm một Hội nghị và một Triển lãm quốc tế
sẽ là một sự kiện kết nối DN với DN, cũng như DN
với Chính phủ. Sự kiện sẽ giới thiệu các giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu đến với
Việt Nam, tạo ra kênh đối thoại giữa DN và Chính phủ, và tạo cầu nối giữa các DN Việt Nam
và châu Âu.
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Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 bao gồm: Tăng cường nhận thức về lối sống xanh
bao gồm Giáo dục xanh và Tư duy xanh, Y tế và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe;
Sản xuất sạch hơn (như chứng chỉ ISO và những yêu cầu về kinh doanh bền vững trong đàm
phán Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam); Quản lý tài nguyên (xử lý nước và chất
thải, tài nguyên tái tạo, phát triển đô thị bền vững và toàn diện).
Ngài Gunnar Oom, Thứ trưởng Bộ Thương mại Thụy Điển nhận xét: “Phát triển bền vững là
mục tiêu hàng đầu của Chính phủ Thụy Điển cả trong nước lẫn ở nước ngoài.Nhiều công ty
Thụy Điển đã phát triển các công nghệ Xanh hàng đầu thế giới. Xã hội Thụy Điển đã chứng
minh tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững hoàn toàn có thể song hành. Tôi rất vui
mừng và tự hào khi đến Việt Nam cũng như đến với Green-Biz cùng với đội ngũ các công ty
Thụy Điển. Các công ty này sẽ trưng bày các công nghệ tiên tiến nhất tại Thụy Điển và chia
sẻ kinh nghiệm của họ với các đối tác Việt Nam”.
Không chỉ đề cập đến các chủ đề mang tầm vĩ mô, Hội nghị Green-Biz 2013 cũng bao gồm
các phiên họp song song với nhiều chủ đề cụ thể đa dạng như Symbio City - thương hiệu
Thụy Điển về phát triển đô thị bền vững, Trao đổi thương mại khí các-bon, Diễn đàn bảo vệ
môi trường Ba Lan - Việt Nam, Cơ hội hợp tác kinh doanh với các công ty Séc, Đàm phán
Hiệp định tự do thương mại EU - Việt Nam, và Triple Helix - Cộng tác trong công tác quản
lý chất thải, năng lượng và nước.
Tổ chức song song và đồng thời với Hội nghị, Triển lãm Green-Biz 2013 sẽ giới thiệu công
nghệ Xanh từ 70 doanh nghiệp châu Âu, trong đó có công ty Philips Electronics Việt Nam,
công ty Schneider Electric Việt Nam, công ty Holcim Việt Nam và công ty Siemens.
ĐP
45. EU – Vietnam FTA is discussed on green growth – 4th Sep, TBKTSG Online
http://www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/sukien/102021/

Đại diện các đơn vị tổ chức tham gia buổi họp
báo giới thiệu Green-Biz 2013 ngày 4-9 tại Hà
Nội - Ảnh: Thùy Dung
(TBKTSG Online) - Các doanh nghiệp đầu tư
trong công nghệ xanh, tăng trưởng xanh và
sản phẩm xanh sẽ nhận được những ưu đãi
quốc gia cao nhất. Đây là ý tưởng xuyên suốt của một chương nói về ăng trưởng xanh,
sẽ được đàm phán trong Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Liên minh châu Âu
(EU) và Việt Nam.
Tại buổi họp báo giới thiệu hội nghị và triển lãm về các giải pháp xanh Green-Biz 2013 diễn
ra ngày 4-9 tại Hà Nội, ông Jean Jacques Bouflet, Tham tán công sứ, Trưởng bộ phận
Thương mại và Kinh tế, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho hay, tăng trưởng
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xanh sẽ là một chương quan trọng trong đàm phán FTA giữa Việt Nam và EU. Trong chương
này sẽ đề cập đến những nội dung như làm thế nào để đạt được các ưu tiên cho các doanh
nghiệp thông qua chương trình hỗ trợ tín dụng hay trợ cấp để hài hòa lợi ích giữa hai bên.
Ông Bouflet cũng nhấn mạnh, thông điệp quan trọng nhất trong chương tăng trưởng xanh này
là cả hai bên EU và Việt Nam đều nhất trí đưa ra những ưu tiên cao nhất đối với các doanh
nghiệp áp dụng công nghệ phát triển bền vững và các sản phấm sạch.
“Ở châu Âu ngày nay người tiêu dùng đặt trọng tâm vào những sản phẩm xanh và tất nhiên
trong tương lai người tiêu dùng Việt Nam cũng hướng tới việc này. Một điểm quan trọng
khác, tiêu dùng là một phần của môi trường, công nghệ xanh tốn kém đắt đỏ, phải đầu tư lớn
nhưng tôi muốn nhấn mạnh phát triển bền vững trong tương lai là một cách thức đầu tư thấp
nhất, hiệu quả nhất về mặt chi phí”, ông Bouflet nói.
Hiện nay, ngồn vốn là trở ngại lớn nhất để các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng các giải pháp
xanh. Tuy nhiên, theo ông Preben Hjortlund, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Việt
Nam (EuroCham), hầu hết những nước tham gia sự kiện Green-Biz 2013 này đều có những
giải pháp tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam.
Thụy Điển là một ví dụ điển hình. Đại diện một doanh nghiệp Thụy Điển cho biết, mạng lưới
1.000 doanh nghiệp Thụy Điển hoạt động tại Việt Nam đều mong muốn tìm kiếm cơ hội kết
nối và hỗ trợ với các doanh nghiệp Việt Nam.
“Chúng tôi không chỉ cam kết hỗ trợ các khoản viện trợ không hoàn lại hay các khoản vay
mềm mà còn mong muốn hợp tác bình đẳng với các doanh nghiệp Việt Nam” – vị đại diện
này cho hay.
Doanh nghiệp châu Âu tìm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tăng trưởng xanh
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho
biết, đến nay đã có hơn 70 doanh nghiệp châu Âu tham gia triển lãm Green-Biz 2013 và dự
đoán sẽ có khoảng 100 doanh nghiệp châu Âu tham gia chương trình cùng với nhiều tổ chức
phi chính phủ khác.
Ban tổ chức cũng sẽ dành một phần diện tích triển lãm cho những doanh nghiệp Việt Nam
muốn tham gia sự kiện.
Hội nghị và triển lãm về các giải pháp xanh của châu Âu cho Việt Nam (Green-Biz 2013) do
Eurocham phối hợp với Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) tổ chức lần thứ ba từ ngày 19 đến 20-9 tại khách sạn Melia Hà Nội.
Với quy mô tương tự như hai sự kiện trước, sự kiện lần thứ ba này sẽ tập trung đặc biệt vào
các thách thức thực tế cũng như phương hướng giải quyết.Green-Biz 2013 bao gồm một hội
nghị và một triển lãm quốc tế.Đây sẽ là một sự kiện kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp,
cũng như doanh nghiệp với Chính phủ. Sự kiện cũng sẽ giới thiệu các giải pháp kinh doanh
xanh của châu Âu cho Việt Nam, tạo ra kênh đối thoại giữa doanh nghiệp và Chính phủ, và
tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu.
Green-Biz 2013 được tổ chức với ba chủ đề chính: tăng cường nhận thức về lối sống xanh,
sản xuất sạch hơn và quản lý tài nguyên.
Tham dự sự kiện Green-Biz 2013 sẽ có nhiều doanh nghiệp từ các nước hàng đầu của châu
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Âu với những lĩnh vực khác nhau. Có khoảng 15 công ty Thụy Điển tham gia triển lãm các
lĩnh vực như xử lý chất thải, nước, biogas, đèn LED tiết kiệm nhiên liệu cho hệ thống đường
bộ, đến các loại xe tải và xe bus.
Các gian hàng của doanh nghiệp Đan Mạch sẽ giới thiệu về ngành công nghiệp và hộ gia
đình với các công nghệ trong xử lý chất thải thành năng lượng, thiết bị và vật liệu tiết kiệm
năng lượng.
Gian hàng của các doanh nghiệp Đức sẽ cung cấp một loạt các giải pháp và công nghệ từ lĩnh
vực hóa chất và sản phẩm bảo vệ thực vật, dầu, khí đốt và nhiệt, công nghệ lái xe và kiểm
soát, hệ thống an ninh tới lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Gian hàng của doanh nghiệp Pháp sẽ giới thiệu các giải pháp toàn diện cho các vấn đề thực
tiễn tại Việt Nam gồm giao thông vận tải sông, xử lý nước, sản phẩm sinh học và kỹ thuật
năng lượng tái tạo, quản lý lũ…
46. European Green Business solutions for Vietnam – 4th Sep, MONRE
http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx?tabid=428&CateID=24&ID=129233&Code=O1Y512923
3

Đại diện các đơn vị tổ
chức Green-Biz 2013 chủ
trì buổi họp báo

Sáng 4/9, tại Hà Nội, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức
buổi họp báo công bố sự kiện Green-Biz 2013.
Theo đó, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp cùng Bộ Công
Thương, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức Hội nghị và Triển
lãm về các giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam (Green-Biz 2013) lần thứ
ba vào ngày 19 và 20/9/2013 tại khách sạn Melia Hà Nội.
Với chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 là Tăng cường nhận thức về lối sống xanh
bao gồm Giáo dục xanh và Tư duy xanh, Y tế và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe; sản
xuất sạch hơn; quản lý tài nguyên, Green-Biz 2013 bao gồm một Hội nghị và một Triển lãm
quốc tế nhằm tạo ra kênh đối thoại giữa doanh nghiệp và Chính phủ, tạo cầu nối giữa các
doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu.
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Green-Biz 2013 được tổ chức với sự tham gia của các nhà lãnh đạo cấp cao của EU, sự hiện
diện của lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của Việt Nam, đại sứ quán và các phòng thương mại
các nước châu Âu, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham nhấn mạnh: “Với sự hỗ trợ từ các Chính phủ các
quốc gia châu Âu, Đại sứ quán các nước châu Âu tại Việt Nam và Bộ Công Thương, chúng
tôi tin tưởng Green-biz 2013 sẽ giới thiệu các công nghệ kinh doanh xanh tiến tiến của châu
Âu tới Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam đồng thời cung cấp nền tảng hàng đầu cho các
cuộc thảo luận nhằm tìm ra giải pháp để cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ và các nhà
nghiên cứu giải quyết các vấn đề về phát triển bền vững tại Việt Nam”.
Triển lãm Green-biz 2013 sẽ giới thiệu công nghệ Xanh từ hơn 70 doanh nghiệp châu Âu,
đặc biệt có sự tham dự của các đơn vị triển lãm theo quốc gia từ Đan Mạch, Ba lan, Đức,
Pháp, Thụy Điển…
Hồng Phương
47. Sustainable development with green technology – 05 Sep., Electricity newspaper
online
http://icon.com.vn/vn-s83-116096-633/Phat-trien-ben-vung-voi-cong-nghe-xanh.aspx
Với việc phát triển và sở hữu công nghệ xanh, mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết
kiệm cũng như phát triển kinh tế một cách bền vững hoàn toàn có thể đạt được bên cạnh mục
tiêu tăng trưởng kinh tế” - Đó là đánh giá của hầu hết đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương,
Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Phòng Thương mại Công nghiệp
Việt Nam (VCCI) tại họp báo thông tin về Green Biz 2013 ngày 4/9/2013.

Lãnh đạo Bộ Công Thương, Eurocham, VCCI tại họp báo thông tin về Green-Biz 2013. Ảnh:
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Ngọc Thọ

Thành quả
Từ sau Hội nghị thượng đỉnh Trái đất về Môi trường và Phát triển Rio 1992 đến nay, Việt
Nam đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện phát triển bền vững và đã đạt được những thành tựu
quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Những thành quả đạt được về
kinh tế đã tạo nguồn lực cho việc giải quyết thành công hàng loạt vấn đề xã hội: xóa đói giảm
nghèo, phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hoàn thành các Mục tiêu Thiên niên kỷ nhằm
không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Để thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Định hướng
chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam) và
thành lập Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia do Phó Thủ tướng Chính phủ đứng đầu.
Việt Nam cũng đã xây dựng và ban hành một số chương trình Nghị sự 21 ngành và địa
phương.Quan điểm phát triển bền vững được khẳng định trong các chiến lược phát triển kinh
tế - xã hội của Việt Nam qua các thời kỳ và được tái khẳng định trong chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội 10 năm tới, đó là: "Phát triển nhanh gắn với phát triển bền vững, phát triển
bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược."
Và trong thời gian này, nhiều hoạt động, mô hình, sáng kiến phát triển bền vững đã được
triển khai và đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền
vững của đất nước. Trong số những hoạt động, mô hình, sáng kiến đã được triển khai có
những mô hình, sáng kiến tốt, được xem như là những điển hình phát triển bền vững ở Việt
Nam. Điển hình là Chương trình Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ; Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Chương trình Phát triển
kinh tế xã hội và các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Làng sinh thái ở
Việt Nam: điển hình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn hài hòa với thiên nhiên; Đô thị Việt
Nam ứng phó với biến đổi khí hậu; Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.
Theo ông Preben Hjortlund, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham),
trong số các nước đang phát triển và có điều kiện tương đồng thì Việt Nam có thể xem là điển
hình hiếm hoi về cam kết và nỗ lực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi
trường hướng tới phát triển xanh và bền vững.EuroCham cũng như các doanh nghiệp châu
Âu đánh giá cao tiến trình và những nỗ lực rất cao này của Việt Nam.
Nếu sử dụng công nghệ xanh trong sản xuất,
ngành xi măng sẽ tiết kiệm được nhiều điện
năng. Ảnh: Ngọc Thọ
Thách thức
Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển kinh tế
mạnh mẽ, trong đó, nguồn năng lượng vẫn
chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Từ
những hạn chế này, các doanh nghiệp đặc
biệt quan tâm đến các sáng kiến giúp mang lại thay đổi, làm thế nào để cân bằng nhu cầu
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năng lượng với nhu cầu giảm thiểu khí thải CO2.
“Ngày nay, các hoạt động xanh và ít tác động xấu tới môi trường đã trở nên thiết yếu và trở
thành mô hình phát triển cho toàn thể doanh nghiệp và xã hội. Việc cùng nhau vượt qua con
đường dài đầy chông gai hướng tới sự phát triển bền vững không phải là điều dễ dàng, vì vậy,
chúng ta cần huy động toàn bộ nguồn lực cũng như năng lực để chung tay phát triển, hướng
đến một tương lai xanh. Khi Việt Nam và nền kinh tế phát triển thịnh vượng thì các doanh
nghiệp cùng toàn xã hội sẽ có được lợi ích bền vững,” ông Preben Hjortlund, Chủ tịch
EuroCham khẳng định với phóng viên bên hành lang sau họp báo.
Chia sẻ với phóng viên Icon.com.vn về giải pháp cho phát triển xanh và bền vững, bà Camilla
Mellander – Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cho rằng, Thụy Điển là nước có nhiều kinh
nghiệm và thành công trong ứng dụng công nghệ xanh, Thụy Điển là một trong 5 quốc gia
phát triển công nghệ sạch hàng đầu thế giới trong số các nước Thủy Điện, Đan Mạch, Anh,
Đức, Israel. Thụy Điển có 6.000 công ty công nghệ sạch hoạt động trong các lĩnh vực khác
nhau nhằm đáp ứng nhu cầu về các giải pháp phát triển bền vững cho phương án một hành
tinh dự kiến sẽ đạt 9 tỷ người vào năm 2050. Và Thụy Điển cũng tự hào về 2 dự án “thành
phố phát triển bền vững” là Tomorrow tại Malmo và Hammarby Waterfront tại Stockholm.
Trong đó, Malmo có thể coi là một ví dụ điển hình về thành phố xanh khi 39.9% mức tiêu thụ
năng lượng của thành phố và người dân là hoàn toàn từ năng lượng tái tạo – biogas. Do đó,
Thụy Điển cam kết sẽ hỗ trợ và chia sẻ với Việt Nam.
Trao đổi cùng phóng viên, ông Ngô Văn Huy – Tổng giám đốc quốc gia Philips Electronics
Việt Nam thì chiếu sáng chiếm 19% nhu cầu tiêu thụ điện năng, trong đó các tòa nhà không
dân cư, văn phòng, trường học, cửa hàng và đường phố và đặc biệt là ở khu đô thị chiếm 75%
lượng điện tiêu thụ cho việc chiếu sáng. Riêng với Việt Nam thì tỷ lệ này thậm chí ở Việt
Nam có lên tới 25% (cho việc chiếu sáng). Việt Nam đang ngày càng phát triển theo xu
hướng đô thị hóa. Ngay bây giờ, việc áp dụng các giải pháp chiếu sáng bền vững là vấn đề
cần thiết và quan trọng giúp giải quyết các nhu cầu về năng lượng. Chiếu sáng có hiệu quả về
năng lượng là một cơ hội cho Việt Nam và sẽ đồng thời mang lại lợi ích cho người dân và lợi
thế cạnh tranh trong tương lai cho cả quốc gia.
Trong 2 ngày 19 và 20/9/2013, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham); Bộ
Công Thương; Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức Hội nghị và
Triển lãm về các giải pháp Kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam (Green-Biz 2013)
lần thứ ba.
Green-Biz 2013 sẽ tập trung vào các thách thức thực tế (như ô nhiễm công nghiệp, ô nhiễm
môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, tiết kiệm năng lượng...) cũng như phương hướng giải quyết các
thách thức đó.Sự kiện bao gồm một Hội nghị và một triển lãm quốc tế nhằm kết nối đồng thời
tạo ra kênh đối thoại giữa các doanh nghiệp trong nước và châu Âu, giữa các doanh nghiệp và
Chính phủ.
Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 sẽ hướng vào các nội dung tăng cường nhận thức
về lối sống xanh bao gồm giáo dục xanh, tư duy xanh, y tế và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc
sức khỏe, sản xuất sạch và quản lý tài nguyên.
Ngọc Thọ / ICON.com.vn
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48. Green-Biz 2013: Exhibition and conference – 5th Sep. - Thanh tra
http://thanhtra.com.vn/hoi-nghi-va-trien-lam-greenbiz-2013_t221c1067n64062.html
(Thanh tra) - Hội nghị và triển lãm về các giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt
Nam (Green-Biz 2013) lần thứ ba sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 19 - 20/9. Thông
tin trên được Ban Tổ chức sự kiện công bố tại buổi họp báo ngày 4/9, tại Hà Nội.
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: TQ
Phòng Thương mại châu Âu tại Việt
Nam (EuroCham) phối hợp cùng Bộ
Công thương, Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ
chức sự kiện này.

nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp châu Âu.

Tương tự Green-Biz năm 2009 và
2011, Green-Biz 2013 sẽ tập trung
vào các thách thức thực tế cũng như
phương hướng giải quyết. Giới thiệu
các giải pháp kinh doanh xanh của
châu Âu cho Việt Nam, tạo ra kênh
đối thoại giữa doanh nghiệp và Chính
phủ, tạo cầu nối giữa các doanh

Tăng cường nhận thức về lối sống xanh bao gồm giáo dục xanh và tư duy xanh, y tế và tiếp
cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sản xuất sạch hơn, quản lý tài nguyên (xử lý nước và chất
thải, tài nguyên tái tạo, phát triển đô thị bền vững và toàn diện) là những chủ đề chính của
Hội nghị Green-Biz 2013.
Đông đảo các cơ quan báo chí tham dự
buổi họp báo. Ảnh: TQ

công tác quản lý chất thải, năng lượng và nước.

Trong khuôn khổ Hội nghị Green-Biz 2013
sẽ có các phiên họp với nhiều chủ đề đa
dạng như: Symbio City - thương hiệu Thụy
Điển về phát triển đô thị bền vững; Trao đổi
thương mại khí các-bon; Diễn đàn Bảo vệ
môi trường Ba Lan - Việt Nam; Cơ hội hợp
tác kinh doanh với các công ty Séc; Đàm
phán Hiệp định Tự do Thương mại EU Việt Nam; Triple Helix - Cộng tác trong

"Với sự hỗ trợ từ các quốc gia châu Âu, đại sứ quán các nước châu Âu tại Việt Nam và Bộ
Công thương, chúng tôi tin tưởng Green-biz 2013 sẽ giới thiệu các công nghệ kinh doanh
xanh tiên tiến của châu Âu tới Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời cung cấp nền
tảng hàng đầu cho các cuộc thảo luận nhằm tìm ra giải pháp để cộng đồng doanh
nghiệp, Chính phủ và các nhà nghiên cứu giải quyết các vấn đề về phát triển bền vững tại
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Việt Nam", ông Preben Hjortlund - Chủ tịch EuroCham nhận định.
Ban Tổ chức cho biết, đã có 70 doanh nghiệp đến từ châu Âu đăng ký tham gia sự kiện này.
Trần Quý
49. Exhibition and Conference on green business solutions – 4th Sep., Báo điện tử Đại
biểu Nhân dân
http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=291248
Ngày 4/9, tại Hà Nội, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức
họp báo công bố sự kiện Green-Biz 2013. Theo đó, ội nghị và Triển lãm về các giải
pháp Kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam (Green-Biz 2013) lần thứ ba sẽ diễn
ra vào ngày 19 và 20/9 tại Hà Nội.
Theo BTC, Green-Biz 2013 sẽ tập trung vào các thách thức thực tế như ô nhiễm công nghiệp,
ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng... cũng như phương hướng giải quyết các thách
thức đó. Sự kiện bao gồm một Hội nghị và một triển lãm quốc tế nhằm kết nối, đồng thời tạo
ra kênh đối thoại giữa các doanh nghiệp trong nước và châu Âu, giữa các doanh nghiệp và
Chính phủ… Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 sẽ hướng vào các nội dung tăng
cường nhận thức về lối sống xanh bao gồm giáo dục xanh, tư duy xanh, y tế và tiếp cận các
dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sản xuất sạch và quản lý tài nguyên.
Green-Biz 2013 sẽ giới thiệu các công nghệ kinh doanh xanh tiến tiến của châu Âu tới Chính
phủ và doanh nghiệp Việt Nam đồng thời cung cấp nền tảng hàng đầu cho các cuộc thảo luận
nhằm tìm ra giải pháp để cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ và các nhà nghiên cứu giải
quyết các vấn đề về phát triển bền vững tại Việt Nam.Cùng với đó, Hội nghị Green-Biz 2013
cũng tổ chức các phiên họp song song với nhiều chủ đề cụ thể, như Symbio City-Thương
hiệu Thụy Điển về phát triển đô thị bền vững; Diễn đàn bảo vệ môi trường Ba Lan-Việt Nam;
Cơ hội hợp tác kinh doanh với các công ty Séc; Đàm phán Hiệp định tự do thương mại EUVietnam…
Trong khuôn khổ Green-Biz 2013, 70 doanh nghiệp đến từ châu Âu sẽ tham gia triển lãm,
giới thiệu công nghệ xanh; trong đó có các thương hiệu nổi tiếng như Philips Electronics Việt
Nam, Schneider Electric Việt Nam, Holcim Việt Nam, Siemens...
XP
50. “Giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam” – 4th Sep. – Báo Quân đội
Nhân dân
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/2/26/26/260528/Default.aspx

QĐND Online - Trong hai ngày 19 vào 20-9, Hội nghị và Triển lãm Các giải pháp kinh
doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam (Green-Biz 2013) sẽ được Phòng Thương mại châu
Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam tổ chức tại
Hà Nội, đây là thông tin được ban tổ chức đưa ra trong buổi họp báo diễn ra sáng 4-9, tại Hà
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Nội.
Green-Biz là sự kiện mang tính kết nối kết hợp hội nghị và triển lãm về những sản phẩm,
dịch vụ, công nghệ thân thiện với môi trường, có sự tham gia của những nhà hoạch định
chính sách, các doanh nhân, giới học giả cũng như các tổ chức trong nước và quốc tế.
Khoảng 80 công ty châu Âu sẽ tham gia trưng bày sản phẩm và các giải pháp công nghệ xanh
theo chủ đề về hiệu suất năng lượng và năng lượng nói chung, xây dựng xanh, quản lý rác
thải và tái chế, sản phẩm và tiêu dùng bền vững, giao thông xanh...

Green-Biz 2013 sẽ chính thức diễn ra vào hai ngày 19 và 20-9.Nguồn: BTC
Phần hội nghị sẽ có khoảng 50 diễn giả đến từ các cơ quan quốc tế và trong nước, các đơn vị
kinh doanh và các nhà nghiên cứu trình bày, thảo luận các chủ đề về tăng trưởng và đầu tư
xanh; tiêu dùng xanh và sản xuất xanh… Các cuộc hội thảo bên lề Green-Biz 2013 tập trung
chứng minh sản xuất và tiêu dùng xanh mang lại lợi ích; giới thiệu cách tiếp cận toàn diện và
đầy đủ cũng như sự phối hợp giữa các hệ thống đô thị mang lại các lợi ích môi trường, xã hội
và kinh tế…
Green-Biz 2013 là cơ hội hữu ích cho doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt các giải pháp, kinh
nghiệm đầu tư tăng trưởng xanh từ các đối tác châu Âu nhằm củng cố cơ hội kinh doanh bền
vững; là diễn đàn hữu ích cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách trao đổi, cập nhật
thông tin phục vụ cho quá trình nghiên cứu, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xanh và
bền vững.
BĂNG CHÂU
51. “Những giải pháp về công nghệ xanh của châu Âu cho Việt Nam” – 6th Sep. – Báo
Doanh nghiệp và Thương mại
http://dntm.vn/news/tin-moi/Green-Biz-2013-nhung-giai-phap-ve-cong-nghe-xanh-cua-chauAu-cho-Viet-Nam-8414/

Green-Biz 2013, những giải pháp về công nghệ xanh của châu Âu cho Việt Nam
(DNTM) Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp cùng Bộ
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Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị
và Triển lãm về các giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam (Green-Biz
2013) lần thứ ba vào ngày 19 và 20/9/2013 tại khách sạn Melia Hà Nội.
Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 bao gồm: tăng cường nhận thức về lối sống xanh
bao gồm Giáo dục xanh và Tư duy xanh, Y tế và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe,
sản xuất sạch hơn, quản lý tài nguyên…
Với quy mô tương tự sự kiện Green-Biz 2009 và 2011, Green-Biz 2013 sẽ thu hút sự tham dự
của các viện nghiên cứu, các cơ quan ban ngành, các tổ chức dân sự, các tổ chức quốc tế, báo
đài và các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu.

Họp báo giới thiệu Hội thảo, triển lãm Green-Biz 2013
Sự kiện lần thứ ba này sẽ tập trung đặc biệt vào các thách thức thực tế cũng như phương
hướng giải quyết.Green-Biz 2013 bao gồm một Hội nghị và một triển lãm quốc tế sẽ là một
sự kiện kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, cũng như doanh nghiệp với Chính phủ. Sự
kiện sẽ giới thiệu các giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam, tạo ra kênh đối
thoại giữa doanh nghiệp với Chính phủ, tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và châu
Âu.
Green-Biz 2013 dự kiến sẽ đón tiếp các nhà lãnh đạo cấp cao của EU, Ngài Karl Falkenberg,
Tổng cục trưởng, Tổng cục Môi trường của Ủy ban Châu Âu, Ngài Gunnar Oom, Thứ trưởng
Bộ Thương mại Thụy Điển, bà Beata Jaczewska, Thứ trưởng Bộ Môi trường Ba Lan và đại
diện từ các Bộ, ngành, tổ chức nghiên cứu Châu Âu khác: Bộ Môi trường Cộng hòa Séc,
Viện Môi trường Stockholm, Future Megacities – Đại học Hamburg và Trung tâm hợp tác
công nghệ môi trường Thụy Điển. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các Đại sứ quán (ĐSQ)
và các phòng thương mại một số nước châu Âu bao gồm ĐSQ Ba Lan tại Hà Nội, ĐSQ Đan
Mạch tại Hà Nội, ĐSQ Slovak tại Hà Nội, UBIFRANCE Việt Nam, Phòng Công nghiệp và
thương mại Đức/AHK Việt Nam...
Thu Hằng
52. Sustainable development with green business solutions – 4th Sep., Báo Thời đại
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http://thoidai.com.vn/Phat-trien-ben-vung-voi-giai-phap-kinh-doanh-xanh03-1792.htm
Phát triển bền vững với giải pháp kinh doanh xanh
Trong 2 ngày 19 và 20/9/2013, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham)
và Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức
Hội nghị và Triển lãm về các giải pháp Kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam
(Green-Biz 2013) lần thứ ba.

Toàn cảnh buổi họp báo
Green-Biz 2013 sẽ tập trung vào các thách thức thực tế (như ô nhiễm công nghiệp, ô nhiễm
môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, tiết kiệm năng lượng...) cũng như phương hướng giải quyết các
thách thức đó.Sự kiện bao gồm một hội nghị và một triển lãm quốc tế nhằm kết nối đồng thời
tạo ra kênh đối thoại giữa các doanh nghiệp trong nước và châu Âu, giữa các doanh nghiệp và
Chính phủ.
Đây là sự kiện quy mô và hoành tráng được tổ chức 2 năm 1 lần từ 2009, chủ đề chính của
Hội nghị Green-Biz 2013 sẽ hướng vào các nội dung tăng cường nhận thức về lối sống xanh
bao gồm giáo dục xanh, tư duy xanh, y tế và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sản xuất
sạch và quản lý tài nguyên.
Khoảng 80 công ty châu Âu sẽ tham gia trưng bày sản phẩm và các giải pháp công nghệ xanh
theo chủ đề về hiệu suất năng lượng và năng lượng nói chung, xây dựng xanh, quản lý rác
thải và tái chế, sản phẩm và tiêu dùng bền vững, giao thông xanh... trong đó có các thương
hiệu nổi tiếng như Philips Electronics Việt Nam, Schneider Electric Việt Nam, Holcim Việt
Nam, Siemens.
Green-Biz 2013 là cơ hội hữu ích cho doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt các giải pháp, kinh
nghiệm đầu tư tăng trưởng xanh từ các đối tác châu Âu nhằm củng cố cơ hội kinh doanh bền
vững; là diễn đàn hữu ích cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách trao đổi, cập nhật
thông tin phục vụ cho quá trình nghiên cứu, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xanh và
bền vững.
Hội nghị dự kiến sẽ có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao Chính phủ là Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng hoặc Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo cấp cao thường trú
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Liên hợp quốc, Liên minh Châu Âu, đại sứ các nước, lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Việt
Nam và Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).
Ngọc Thọ
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53. Conference to provide insight into green business in Europe – 6th Sep. – Vietnam
News
http://vietnamnews.vn/economy/244460/conference-to-provide-insight-into-green-businessin-europe.html

Conference to provide insight into green business in Europe
HA NOI (VNS)— The third Conference and Exhibition on European Green Business for Viet
Nam, Green Biz 2013, will be held in Ha Noi from September 19 to20.
It will offer Vietnamese businesses opportunities to network and exchange views with
European counterparts on green business solutions and opportunities.
Green Biz 2013, is being organised by the European Chamber of Commerce in Viet Nam
(EuroCham), the Viet Nam Chamber of Commerce and Industry and the Ministry of Industry
and Trade.
Deputy minister Vu Cam Tu said Green Biz 2013 will be a great business opportunity for
companies to develop green technologies and solutions in order to improve energy efficiency,
productivity and competitiveness.
"It should unite the country in making efforts towards sustainable development," he said at a
press conference yesterday.
He also noted existing measures geared towards sustain-ability including the introduction and
implementation of a National Green Growth Strategy, national programmes on energy
efficiency, environmental protection and responses to the impact of climate change.
The Swedish ambassador, Camilla Mellander, said clean, green technologies and sustainable
development was an area where European companies really had a cutting edge.
"Shifting into a greener and more sustainable society is something that each and every
country has to continuously work with," she said.
Mellander attributed Sweden's position as one of most sustainable countries in the world to
the working partnership between government and the private sector. — VNS
54. Green – Biz 2013: Chance for “green growth” for Vietnamese enterprises – 03rd
Sep. Environment online
http://tintucmoitruong.vn/1/5961.tcmt
Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết: Hội nghị và Triển lãm
Các giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu tại Việt Nam (Green-Biz 2013) sẽ được
EuroCham phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, từ
ngày 19-20/9/2013.
Nhu cầu tất yếu
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Trước thực trạng hiệu suất, tính cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; khai thác tài nguyên
cường độ cao nhưng hiệu quả thấp, môi trường bị ô nhiễm, công nghệ trong nhiều ngành kinh
tế chậm đổi mới, tiêu haonhiều năng lượng… Việt Nam đã điều chỉnh chiến lược tăng
trưởng. Theo đó, “tăng trưởng xanh” được xác định là một phần quan trọng trong Chiến lược
Phát triển bền vững dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng; nâng cao hiệu quả và
sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua áp dụng công nghệ tiên tiến; sử dụng hiệu quả tài
nguyên thiên nhiên; giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu...
Để “tăng trưởng xanh”, ngoài việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, ban hành và sử dụng các
tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật phù hợp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tăng cường nghiên
cứu khoa học..., Việt Nam khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả tài
nguyên thiên nhiên với giá trị gia tăng cao; khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại phát
triển sản xuất để giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng suất, chất lượng; tạo thêm việc
làm từ các ngành công nghiệp xanh và xây dựng lối sống thân thiện với môi trường...
Cơ hội cho DN tiếp cận “tăng trưởng xanh”
Green-Biz là sự kiện mang tính kết nối kết hợp hội nghị và triển lãm về những sản phẩm,
dịch vụ, công nghệ thân thiện với môi trường, có sự tham gia của những nhà hoạch định
chính sách từ phía chính phủ, các doanh nhân, giới học giả cũng như các tổ chức trong nước
và quốc tế.
Khoảng 80 công tychâu Âu sẽ tham gia trưng bày sản phẩm và các giải pháp công nghệ xanh
theo chủ đề về hiệu suất năng lượng và năng lượng nói chung, xây dựng xanh, quản lý rác
thải và tái chế, sản phẩm và tiêu dùng bền vững, giao thông xanh...
Phần hội nghị sẽ có khoảng 50 diễn giả đến từ các cơ quan quốc tế và trong nước, các đơn vị
kinh doanh và các nhà nghiên cứu trình bày, thảo luận các chủ đề về tăng trưởng và đầu tư
xanh; tiêu dùng xanh và sản xuất xanh; phát triển đô thị bền vững; cân bằng con người - lợi
nhuận - trái đất; năng lượng hiệu quả & các giải pháp công nghiệp tích hợp; quản lý tài
nguyên & năng lượng gió; thương mại khí cacbon; tiến trình thực hiện chiến lược tăng trưởng
xanh, thu hút FDI thông qua các nỗ lực phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam.
Các cuộc hội thảo bên lề Green-Biz 2013 cũng sẽ tập trung chứng minh sản xuất và tiêu dùng
xanh mang lại lợi ích; giới thiệu cách tiếp cận toàn diện và đầy đủ cũng như sự phối hợp giữa
các hệ thống đô thị mang lại các lợi ích môi trường, xã hội và kinh tế; phát triển nền tảng tiêu
dùng xanh thông qua giáo dục và thay đổi tư duy để các nhãn hàng đứng vững trên thị trường
tương lai; cơ hội và thách thức cho ngành năng lượng gió ở Việt Nam...
Green-Biz 2013 có thể coi là cơ hội hữu ích cho doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt các giải
pháp, kinh nghiệm đầu tư tăng trưởng xanh từ các đối tác châu Âu nhằm củng cố cơ hội kinh
doanh bền vững; là diễn đàn hữu ích cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, đại diện
Chính phủ của Việt Nam gặp gỡ với các bên liên quan trao đổi, cập nhật thông tin phục vụ
cho quá trình nghiên cứu, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xanh và bền vững./.
Thiện Minh
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55. EuroCham prepares for Green-Biz 2013 – Vietnamplus, 6th Sep
http://en.vietnamplus.vn/Home/EuroCham-prepares-for-GreenBiz-2013/20136/35371.vnplus

EuroCham prepares for Green-Biz 2013
09/06/2013 | 16:30:24
The European Chamber of Commerce (EuroCham) in Vietnam has prepared for the launch of
Green-Biz 2013 – European green business solutions for Vietnam, scheduled for September
19-20.
Green-Biz 2013 will focus on key sectors of green production and consumption with a
spotlight on food and health, and resource management focusing on energy and wastetreatment, and green education and green mindset.
EuroCham Chairman Preben Hjortlund said Green-Biz 2013 will demonstrate the possibility
of carrying out green business solutions and effective management together.
According to the Department of Science and Technology under the Ministry of Industry and
Trade (MoIT), through the past events, Green-Biz attracted special attention of ministries,
branches, businessmen and communications.
MoIT hoped that the event will bring more investment, business and information exchange
opportunities between Vietnamese and European businesses.
The Green-Biz 2013 Expo will feature thematic zones, thus companies exhibiting at the show
can target their buyer groups. The exhibit categories include energy efficiency and energy
generally, green building, waste management and recycling, sustainable production and
consumption and green transportation.-VNA
56. EuroCham launches Green-Biz 2013 – VOV, 24 May
http://english.vov.vn/Economy/EuroCham-launches-GreenBiz-2013/260674.vov
Updated: 5/24/2013 8:00:00 AM
EuroCham launches Green-Biz 2013
The European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham) on May 23 launched
Green-Biz 2013 at a seminar themed Energy Savings and Sustainable Profits.
Green-Biz is an integrated two-day Business-to-Business and Business-to-Government event,
to be held in Hanoi from September 19-20.
It will include a conference with an international exhibition and networking events,
presenting the most pressing issues for sustainable development in Vietnam.
Prior to the main event, a Green Empowering contest, a Green Building programme and a
Clean Business seminar will take place to introduce various European green business
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solutions for Vietnam.
Preben Hjortlund, EuroCham’s Chairman, said that in 2013, EuroCham will focus on
implementing the third version of Green-Biz, facing up to challenges and mobilising
resources to develop a “green future”.
This year’s event will attract key European and Vietnamese participants from academia,
public bodies, civil society, international organisations, press and private companies.
Green-Biz 2013 is the third event of its type organised in Vietnam after Green-Biz 2009 and
2011.
VNA/VOV online
57. Green growth a part of Vietnam-EU trade talks - The Saigon Times Daily, 8th
Sep
http://english.thesaigontimes.vn/Home/business/environment/30898/Green-growth-a-part-ofVietnam-EU-trade-talks.html

Green growth a part of Vietnam-EU trade talks
Sunday, September 8,2013,18:31 (GMT+7)
By Thuy Dung - The Saigon Times Daily
EU and Vietnam officials at the press conference to announce the upcoming Green-Biz 2013
in Hanoi - Photo: Courtesy of EuroCham

HANOI – Negotiations between Vietnam and the European Union over the free trade
agreement (FTA) will include the highest incentives for companies making investments
in green technologies, green growth and green commodities, EU sources said on
Wednesday.
Jacques Bouflet, minister counsellor and head of the trade and economic affairs section at the
Delegation of the EU to Vietnam, said that there would be a chapter on green growth in the
FTA under negotiations between the two sides. He was speaking at a press conference in
Hanoi on Wednesday to introduce Green-Biz 2013, which comprises a conference and
exhibition on the green solutions scheduled to take place on September 19-20 at the Hanoibased Melia Hotel.
Green growth will be an important chapter in the FTA. The chapter will mention solutions for
entities to obtain priorities through credit supporting programs or credit subsidies to balance
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the benefits for the related sides, he said.
Both EU and Vietnam have agreed to offer the highest priorities to companies applying
technologies for sustainable development and production of environmentally-friendly items,
Bouflet emphasized.
European consumers now are favoring green products and obviously Vietnamese customers
will also adopt this trend in the future. One important thing is that green technologies are
costly with huge investments needed but investing in future sustainable development is the
most cost-saving way but creating highest economic efficiency, he noted.
At present, capital is seen as the biggest challenge for Vietnamese enterprises in green
solution applications. Preben Hjortlund, chairman of EuroCham Vietnam, meanwhile
informed that most countries joining the Green-Biz 2013 all have financial solutions to
support Vietnamese companies.
Specifically, a representative of a Swedish firm said that a network of up to 1,000 Swedish
enterprises active in Vietnam all expect to make tie-ups for business and supports with
Vietnamese entities.
“We not only commit to providing non-refundable aids or low-interest loans for Vietnamese
firms but also want to set up business cooperation with them on a fair basis,” the
representative said.
More than 70 European businesses have put their names down for the Green-Biz 2013, which
is predicted to rise to about 100, said Hjortlund of EuroCham Vietnam, adding the event lures
many non-governmental organizations as well.
Specially, the organizers will set aside part of the exhibition area for Vietnamese enterprises
wishing to join the event. Green-Biz 2013 is organized by EuroCham in coordination with the
Ministry of Industry and Trade and the Vietnam Chamber of Commerce and Industry.
Having the same scale as that in previous years, the third Green-Biz will focus on actual
challenges and solutions via an international exhibition and a conference. It therefore is
expected to connect companies, and between companies and the Government.
58. Green-Biz 2013: “Green” from production to consumption – Investment, 24th
July
http://baodautu.vn/news/vn/tieu-dung/green-biz-2013-xanh-hoa-tu-san-xuat-den-tieudung.html

Green-Biz 2013: ‘Xanh hóa’ ừ sản xuất đến tiêu dùng
(baodautu.vn) Từ ngày 19/9 đến 20/9/2013, tại Hà Nội, sẽ diễn ra Hội thảo và Triển lãm
“Giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam” (Green-Biz 2013) do EuroCham tổ
chức.
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Với sự tham gia của 80 doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam, 50 diễn giả trong nước và quốc
tế, Green-Biz 2013 tiếp tục tôn vinh các giải pháp kinh doanh xanh, từ sản xuất đến tiêu dùng
xanh, giáo dục và tư duy xanh, quản lý nguồn tài nguyên xanh, với mục đích cuối cùng là
chuyển tải thông điệp kinh doanh xanh tới cấp Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt
Nam.
Schneider Electric là nhà
tài trợ vàng
cho Hội thảo và Triển
lãm Green-Biz 2013

như cơ quan đại diện của doanh nghiệp châu Âu.

Với thông điệp đó, Green-Biz 2013
là triển lãm toàn diện về khía cạnh
những giải pháp kinh doanh sạch tại
Việt Nam, đưa ra những cơ hội giới
thiệu công nghệ, đồng thời là cầu nối
giao lưu giữa doanh nghiệp châu Âu
và Việt Nam.
Theo đó, Hội thảo có sự tham gia của
đông đảo nhà hoạch định chính sách
đến từ khu vực công và tư, những
giáo sư chuyên ngành trong lĩnh vực
xanh trong nước và khu vực, cũng

Đặc biệt, Hội thảo còn có sự hiện diện của ông Gunnar Oom, Thứ trưởng Bộ Thương mại
Thụy Điển, với tham vấn cho doanh nghiệp Việt Nam trước nhu cầu đổi mới mô hình kinh
doanh theo xu hướng xanh.
Chủ đề mà Green-Biz 2013 đặc biệt nhấn mạnh gồm: sản xuất và tiêu dùng xanh; đô thị hóa;
kiến trúc hạ tầng; giáo dục và tư duy xanh; quản lý nguồn tài nguyên (năng lượng, rác thải,
nước); nghề nghiệp xanh, các yêu cầu công việc và Giải thưởng Giải pháp kinh doanh xanh.
Phát triển bền vững là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam. Sự kiện
Green-Biz năm nay sẽ một lần nữa có sự tham gia của Bộ Công thương với tư cách là nhà
đồng tổ chức nhằm thúc đẩy những chính sách hỗ trợ cho phát triển bền vững, chú trọng hơn
tới mô hình sản xuất và tiêu dùng thân thiện với môi trường.
Chính vì vậy, cơ hội dành cho những doanh nghiệp nước ngoài cung cấp sản phẩm, dịch vụ
và công nghệ xanh để mở rộng mạng lưới đến Việt Nam là vô cùng lớn. Nhiều doanh nghiệp
châu Âu đã và đang cung cấp các sản phẩm và công nghệ tiên tiến đóng góp vào sự tăng
trưởng kinh tế bền vững tại Việt Nam. Các doanh nghiệp này sẽ tham gia triển lãm diễn ra
song song với Green-Biz, trong đó có Công ty Schneider Electric, Phillips, Siemens, Alstom,
Robert Bosch, Messer, Holcim…
Từ ý tưởng kinh doanh xanh đến sản xuất xanh và tiêu dùng xanh, đều mang lại lợi ích to lớn
cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và cả nền kinh tế.
Trong đó, việc tuân thủ tiêu chuẩn ISO, không chỉ giúp mở rộng thị trường xuất khẩu, mà còn
giúp bảo vệ môi trường, nguồn lao động và tài nguyên. Cách tiếp cận toàn diện nhắm tới kinh
doanh bền vững là một giải pháp các bên cùng có lợi, bao gồm nhà sản xuất, người tiêu dùng,
Chính phủ.
Green-Biz sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp châu Âu cùng trao đổi
70

các ý tưởng kinh doanh xanh và kinh doanh bền vững. Đặc biệt, phần tham vấn với Chính
phủ Việt Nam vào phiên cuối của Hội thảo sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp đề xuất các giải
pháp hướng tới phát triển xanh và bền vững.
Ngoài sản xuất và tiêu dùng xanh được các doanh nghiệp dành sự quan tâm nhiều hơn cả, thì
mảng giáo dục xanh và tư duy xanh tuy là khái niệm mới, nhưng cũng là đề tài nhận được sự
quan tâm của nhiều nhà quản lý giáo dục và đại diện các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham cho biết: “Chúng tôi muốn tiếp cận vấn đề một
cách rất thực tế. Đó là xanh hóa cả về tư duy nhận thức, tiêu dùng và sản xuất, sẽ giúp tiết
kiệm chi phí trong hoạt động kinh doanh và sinh hoạt mỗi ngày, giảm phát thải và giảm sử
dụng lãng phí - và các hoạt động hướng tới lợi nhuận kinh doanh này sẽ mang lại lợi ích cho
môi trường”.
Đối với lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, hơn bất cứ lúc nào, Việt Nam đang trong giai đoạn
phát triển kinh tế mạnh mẽ, trong đó, nguồn năng lượng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử
dụng. Từ những hạn chế này, các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến các sáng kiến giúp
mang lại thay đổi, làm thế nào để cân bằng nhu cầu năng lượng với nhu cầu giảm thiểu khí
thải CO2.
Trong những thập kỷ qua, kinh tế Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ, nguồn cung cấp
năng lượng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày một lớn hơn. Tiết kiệm năng lượng
và sử dụng năng lượng hiệu quả là thiết yếu đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp cần quan
tâm hơn nữa đến các sáng kiến, nhằm cân bằng nhu cầu năng lượng với hạn chế biến đổi khí
hậu và giảm thiểu phát thải CO2.
Chính phủ Việt Nam có thể tìm ra những giải pháp phù hợp với Chiến lược Phát triển bền
vững tại Việt Nam từ các chuyên gia và doanh nghiệp tham gia sự kiện Green-Biz 2013,
nhằm hướng tới tăng cường hợp tác kinh tế và đem lại lợi ích cho toàn xã hội.
Hải yến
59. Green-Biz 2013: European green business solutions for Vietnam – Thanh tra
Vietnam, 5th Sep
http://thanhtravietnam.vn/vi-VN/News/tintucsukien/2013/09/31440.aspx

Green-Biz 2013: giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam
6:8' 5/9/2013
(ThanhtraVietnam) – Ngày 9 – 20/9/2013, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam
(Eurocham) phối hợp cùng Bộ Công thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) sẽ tổ chức Hội nghị và Triển lãm về các giải pháp kinh doanh xanh của
châu Âu cho Việt Nam tại khách sạn Melia Hà Nội,
Sáng ngày 4/9, Eurocham đã tổ chức họp báo công bố sự kiện Green-biz 2013 tại Hà Nội.
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Sự kiện lần thứ 3 này sẽ tập trung đặc biệt vào các thách thức thực tế cũng như phương
hướng giải quyết. Green-biz 2013 bao gồm một Hội nghị và một Triển lãm quốc tế sẽ là một
sự kiện kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, cũng như doanh nghiệp với Chính phủ. Sự
kiện sẽ giới thiệu các giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam, tạo ra kênh đối
thoại giữa doanh nghiệp và Chính phủ, và tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và
châu Âu.
Chủ đề chính của Hội nghị Green-biz 2013 là tăng cường nhận thức về lối sống xanh bao
gồm Giáo dục danh và Tư duy xanh, Y tế và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; sản
xuất sạch hơn và quản lý tài nguyên (xử lý nước và chất thải, tài nguyên tái tạo, phát triển đô
thị bền vững và hoàn thiện).

Họp báo về Green-biz 2013 sẽ diễn ra vào ngày 19 - 20/9/2013 tại Hà Nội
Không chỉ đề cập đến các chủ đề mang tầm vĩ mô, Hội nghị Green-biz 2013 cũng bao gồm
các phiên họp song song với nhiều chủ đề cụ thể đa dạng như Symbio City – thương hiệu
Thụy Điển về phát triển đô thị bền vững, trao đổi thương mại khí các-bon, diễn đàn bảo vệ
môi trường Ba Lan – Việt Nam, cơ hội hợp tác kinh doanh với các công ty Séc, đàm phán
hiện định tự do thương mại EU – Việt Nam và Triple Helix – Cộng tác trong công tác quản lý
chất thải, năng lượng và nước.
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch Eurocham tin tưởng Green-biz 2013 sẽ giới thiệu các công
nghệ kinh doanh xanh, tiên tiến của châu Âu tới Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam; đồng
thời cung cấp nền tảng hàng đầu cho các cuộc thảo luận nhằm tìm ra giải pháp để cộng đồng
doanh nghiệp, Chính phủ và các nhà nghiên cứu giải quyết các vấn đề về phát triển bền vững
tại Việt Nam./.
Hoàng Minh
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60. Green – Biz 2013: “Green growth” opportunity for Vietnamese enterprises –
Vietnam Economic Times, 2nd Sep
http://ven.vn/green-biz-2013-co-hoi-tang-truong-xanh-cho-doanh-nghiep-vietnam_t77c545n38454tn.aspx

Green – Biz 2013: Cơ hội “tăng trưởng xanh” cho doanh nghiệp Việt Nam
Cập nhật lúc: 08:15 02/09/2013
(VEN) - Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết: Hội nghị và
Triển lãm Các giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu tại Việt Nam (Green-Biz 2013)
sẽ được EuroCham phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam tổ chức tại Hà
Nội, từ ngày 19-20/9/2013.
Nhu cầu tất yếu
Trước thực trạng hiệu suất, tính cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; khai thác tài nguyên
cường độ cao nhưng hiệu quả thấp, môi trường bị ô nhiễm, công nghệtrong nhiều ngành kinh
tế chậm đổi mới, tiêu haonhiều năng lượng… Việt Nam đã điều chỉnh chiến lược tăng
trưởng. Theo đó, “tăng trưởng xanh” được xác định là một phần quan trọng trong Chiến lược
Phát triển bền vững dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng; nâng cao hiệu quả và
sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua áp dụng công nghệ tiên tiến; sử dụng hiệu quả tài
nguyên thiên nhiên; giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu...
Để “tăng trưởng xanh”, ngoài việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, ban hành và sử dụng các
tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật phù hợp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tăng cường nghiên
cứu khoa học..., Việt Nam khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả tài
nguyên thiên nhiên với giá trị gia tăng cao; khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại phát
triển sản xuất để giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng suất, chất lượng; tạo thêm việc
làm từ các ngành công nghiệp xanh và xây dựng lối sống thân thiện với môi trường...
Cơ hội cho DN tiếp cận “tăng trưởng xanh”
Green-Biz là sự kiện mang tính kết nối kết hợp hội nghị và triển lãm về những sản phẩm,
dịch vụ, công nghệ thân thiện với môi trường, có sự tham gia của những nhà hoạch định
chính sách từ phía chính phủ, các doanh nhân, giới học giả cũng như các tổ chức trong nước
và quốc tế.
Khoảng 80 công tychâu Âu sẽ tham gia trưng bày sản phẩm và các giải pháp công nghệ xanh
theo chủ đề về hiệu suất năng lượng và năng lượng nói chung, xây dựng xanh, quản lý rác
thải và tái chế, sản phẩm và tiêu dùng bền vững, giao thông xanh...
Phần hội nghị sẽ có khoảng 50 diễn giả đến từ các cơ quan quốc tế và trong nước, các đơn vị
kinh doanh và các nhà nghiên cứu trình bày, thảo luận các chủ đề về tăng trưởng và đầu tư
xanh; tiêu dùng xanh và sản xuất xanh; phát triển đô thị bền vững; cân bằng con người - lợi
nhuận - trái đất; năng lượng hiệu quả & các giải pháp công nghiệp tích hợp; quản lý tài
nguyên & năng lượng gió; thương mại khí cacbon; tiến trình thực hiện chiến lược tăng trưởng
xanh, thu hút FDI thông qua các nỗ lực phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam.
Các cuộc hội thảo bên lề Green-Biz 2013 cũng sẽ tập trung chứng minh sản xuất và tiêu dùng
73

xanh mang lại lợi ích; giới thiệu cách tiếp cận toàn diện và đầy đủ cũng như sự phối hợp giữa
các hệ thống đô thị mang lại các lợi ích môi trường, xã hội và kinh tế; phát triển nền tảng tiêu
dùng xanh thông qua giáo dục và thay đổi tư duy để các nhãn hàng đứng vững trên thị trường
tương lai; cơ hội và thách thức cho ngành năng lượng gió ở Việt Nam...
Green-Biz 2013 có thể coi là cơ hội hữu ích cho doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt các giải
pháp, kinh nghiệm đầu tư tăng trưởng xanh từ các đối tác châu Âu nhằm củng cố cơ hội kinh
doanh bền vững; là diễn đàn hữu ích cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, đại diện
Chính phủ của Việt Nam gặp gỡ với các bên liên quan trao đổi, cập nhật thông tin phục vụ
cho quá trình nghiên cứu, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xanh và bền vững./.
Thiện Minh
61. More than 70 enterprises attend Green-Biz 2013 – VNEEP, 7th Sep
http://www.tietkiemnangluong.com.vn/home/tin-noi-bat/hon-70-doanh-nghiep-tham-gia-hoinghi-green-biz-2013-1-16071.html

Hơn 70 Doanh nghiệp tham gia Hội nghị Green-Biz 2013
Với sự hiện diện của hơn 70 DN trong và ngoài nước, Hội nghị triển lãm về các Giải pháp
kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam (GreenBiz 2013) do Phòng Thương mại Châu
Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp với Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ chính thức được khai mạc vào ngày 19/9 tại Hà Nội.

trường nước ngoài; Quản lý tài nguyên…

Chủ đề chính của chương
trình năm nay bao gồm: tăng
cường nhận thức về lối sống
xanh; sản xuất sạch hơn, ví
dụ như chứng chỉ ISO và
những yêu cầu về kinh doanh
bền vững trong đàm phán
Hiệp định thương mại tự do
Việt Nam – EU nhằm đảm
bảo các sản phẩm chất lượng
cao cho doanh nghiệp thành
công trong nước cũng như
cạnh tranh thâm nhập vào thị

Green-Biz là sự kiện mang tính kết nối kết hợp hội nghị và triển lãm về những sản phẩm,
dịch vụ, công nghệ thân thiện với môi trường, có sự tham gia của những nhà hoạch định
chính sách từ phía chính phủ, các doanh nhân, giới học giả cũng như các tổ chức trong nước
và quốc tế.
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Sẽ có hơn 70 công ty châu Âu sẽ tham gia trưng bày sản phẩm và các giải pháp công nghệ
xanh theo chủ đề về hiệu suất năng lượng và năng lượng nói chung, xây dựng xanh, quản lý
rác thải và tái chế, giao thông xanh...
Phần hội nghị sẽ có khoảng 50 diễn giả đến từ các cơ quan quốc tế và trong nước, các đơn vị
kinh doanh và các nhà nghiên cứu trình bày, thảo luận các chủ đề về tăng trưởng và đầu tư
xanh; tiêu dùng xanh và sản xuất xanh; phát triển đô thị bền vững…
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham cho biết, với sự hỗ trợ từ Chính phủ các nước
châu Âu, Đại sứ quán các nước châu Âu tại Việt Nam và Bộ Công Thương, Green Biz sẽ giới
thiệu các công nghệ kinh doanh xanh tiên tiến của châu Âu tới Chính phủ và doanh nghiệp
Việt Nam; đồng thời, cung cấp nền tảng hàng đầu cho các cuộc thảo luận nhằm tìm ra giải
pháp để cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ và các nhà nghiên cứu giải quyết các vấn đề
phát triển bền vững tại Việt Nam. Không chỉ đề cập đến vấn đề vĩ mô, Hội nghị Green Biz
2013 cũng bao gồm các phiên họp song song với nhiều chủ đề cụ thể, đa dạng như Symbio
City – Thương hiệu Thụy Điển về phát triển đô thị bền vững, trao đổi thương mại khí cacbon,
diễn đàn bảo vệ môi trường Ba Lan – Việt Nam…
Green-Biz 2013 được coi là cơ hội hữu ích cho doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt các giải
pháp, kinh nghiệm đầu tư tăng trưởng xanh từ các đối tác châu Âu nhằm củng cố cơ hội kinh
doanh bền vững; là diễn đàn hữu ích cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, đại diện
Chính phủ của Việt Nam gặp gỡ với các bên liên quan trao đổi, cập nhật thông tin phục vụ
cho quá trình nghiên cứu, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xanh và bền vững.
Bảo Anh
62. Green-Biz 2013: 70 European firms introduce green technology – Tax Magazine
online, 5th Sep
http://tapchithue.com.vn/doanh-nghiep-thi-truong/156-doanh-nghiep-thi-truong/3240-greenbiz-2013.html
Green-Biz 2013: 70 DN châu Âu tham gia giới thiệu công nghệ xanh
Được đăng ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 16:28
(TCT online) - Hội nghị và triển
lãm giải pháp kinh doanh xanh
của châu Âu cho Việt Nam
(Green-Biz 2013) do Phòng
Thương mại châu Âu tại Việt
Nam (EuroCham) phối hợp với
Bộ Công thương và Phòng
Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI) tổ chức sẽ
diễn ra trong 2 ngày 19-20/9 tại
Hà Nội.
Nội dung chính được tập trung
bàn thảo trong Hội nghị Green-Biz 2013 là tăng cường nhận thức về lối sống xanh, bao gồm
giáo dục xanh và tư duy xanh, y tế và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sản xuất sạch.
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Bên cạnh đó là nhân rộng mô hình xử lý nước và chất thải, tài nguyên tái tạo, phát triển đô thị
bền vững và toàn diện. Trong khuôn khổ Green-Biz 2013 còn có các phiên họp với nhiều chủ
đề: phát triển đô thị bền vững; trao đổi thương mại khí carbon; diễn đàn bảo vệ môi trường
Ba Lan – Việt Nam; đàm phán Hiệp định tự do thương mại EU-Việt Nam.
Song song với hội nghị triển lãm Green-Biz 2013 sẽ là không gian để 70 DN châu Âu giới
thiệu công nghệ xanh, trong đó gian hàng của 12 công ty đến từ Ba Lan giới thiệu về các lĩnh
vực như hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo, quản lý chất thải, bảo vệ nguồn không khí
và kiểm soát tiếng ồn; gian hàng của các DN Đan Mạch sẽ giới thiệu đến người dùng Việt
Nam về công nghệ xử lý chất thải thành năng lượng, thiết bị và vật liệu tiết kiệm năng lượng;
gian hàng của các DN Đức sẽ cung cấp một loạt các giải pháp và công nghệ từ lĩnh vực hóa
chất và sản phẩm bảo vệ thực vật, dầu, khí đốt và nhiệt, công nghệ lái xe. Riêng các DN Pháp
sẽ giới thiệu các giải pháp toàn diện nhất cho các vấn đề thực tiễn tại Việt Nam như giao
thông vận tải sông, xử lý nước, sản phẩm sinh học và kỹ thuật năng lượng tái tạo và quản lý
lũ…
Trung Kiên
63. EuroCham held press conference on the 3rd Green-Biz 2013 - Exhibition and
Conference – VOH, 5th Sep
http://www.voh.com.vn/news/NewsDetail.aspx?id=62329
19:49 05/09/2013
Phòng Thương mại Châu Âu họp báo giới thiệu Hội nghị và Triển lãm Green-Biz 2013
lần thứ 3
(VOH) - Sáng 5/9, Phòng Thương mại Châu Âu EuroCham tại Việt Nam họp báo giới thiệu
Hội nghị và Triển lãm về các giải pháp kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam GreenBiz 2013 lần thứ ba.
Green Biz 2013 sẽ diễn ra vào ngày 19 và 20 tháng 9 năm 2013 tại Hà Nội.
Chủ đề chính Green-Biz 2013 lần thứ ba này là tăng cường nhận thức về lối sống xanh bao
gồm giáo dục xanh và tư duy xanh, y tế và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sản
xuất sạch hơn, quản lý tài nguyên, xử lý nước - chất thải, tài nguyên tái tạo, phát triển đô thị
bền vững và toàn diện.

triển Bền vững tại Việt Nam.

Chủ tịch EuroCham - ông Preben nhận
xét với sự hỗ trợ từ nhiều phía, Green-Biz
2013 sẽ giới thiệu các công nghệ kinh
doanh Xanh tiên tiến của châu Âu tới
Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam và
đồng thời cung cấp nền tảng hàng đầu
nhằm tìm ra giải pháp để cộng đồng
doanh nghiệp, Chính phủ và các nhà
nghiên cứu giải quyết các vấn đề về Phát
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Họp báo công bố Hội nghị và Triển lãm Green-Biz 2013 - Ảnh: VOV.
Nguyễn Thắng
64. Support “green” production and consumption – Employeer, 12th Sep
http://nld.com.vn/2013091209254542p1014c1016/ho-tro-san-xuat-tieu-dung-xanh.htm

Hỗ trợ sản xuất, tiêu dùng “xanh”
Thứ Năm, 12/09/2013 21:25
Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp cùng Bộ Công Thương
và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị và triển lãm
về “Các giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam - Green-Biz 2013 lần thứ
3”
Green-Biz 2013 tập trung vào các thách thức thực tế cũng như phương hướng giải quyết và
kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với chính phủ. Giới thiệu các giải pháp
kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam, tạo ra kênh đối thoại giữa doanh nghiệp và
chính phủ, tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu. Tăng cường nhận thức
về lối sống xanh, giáo dục xanh và tư duy xanh; y tế và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức
khỏe; sản xuất sạch hơn, tạo ra sản phẩm chất lượng cao cho các doanh nghiệp để thành công
trong nước cũng như cạnh tranh và thâm nhập thị trường nước ngoài.
Ông Gunnar Oom, Thứ trưởng Bộ Thương mại Thụy Điển, cho rằng phát triển bền vững là
mục tiêu hàng đầu của chính phủ Thụy Điển cả trong nước và ngoài nước. Nhiều công ty
Thụy Điển đã phát triển các công nghệ xanh hàng đầu thế giới. Xã hội Thụy Điển đã chứng
minh tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững hoàn toàn có thể song hành.
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham, nhận xét: Với sự hỗ trợ từ phía chính phủ các
quốc gia châu Âu, đại sứ quán các nước châu Âu tại Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam;
Green-Biz 2013 giới thiệu các công nghệ kinh doanh xanh tiên tiến của châu Âu tới Chính
phủ và doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời cung cấp nền tảng hàng đầu cho các cuộc thảo luận
nhằm tìm ra giải pháp để cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ và các nhà nghiên cứu giải
quyết các vấn đề về phát triển bền vững tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho rằng nền kinh tế Việt Nam đang đối
mặt với nhiều thách thức, việc đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế theo
hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên là nhiệm vụ
quan trọng. Chiến lược phát triển theo hướng bền vững, về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh
đang được thực hiện. Ngành công thương Việt Nam quan tâm đến việc nâng cao sức cạnh
tranh của các ngành, đẩy mạnh phát triển của các ngành, lĩnh vực theo hướng bền vững,
hướng tới sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, giảm tối đa tác động đến môi trường.
Cũng theo ông Tú, để đạt được các mục tiêu trên, Bộ Công Thương đã và đang triển khai
nhiều chương trình, đề án sản xuất sạch hơn trong cộng đồng đến năm 2020; chương trình
mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; đề án phát triển nhiên liệu sinh
học đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025; đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường
đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025; kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, bộ
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còn đang xây dựng các dự thảo chiến lược sử dụng công nghệ sạch đến năm 2020; chương
trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững; chiến lược tăng trưởng xanh.
LONG GIANG
65. Green solution for enterprises – Vietnamnet, 13th Sep
http://vietnamnet.vn/vn/dich-vu-truyen-thong/140075/giai-phap-xanh-cho-doanh-nghiep.html

Giải pháp xanh cho doanh nghiệp
Với vai trò là nhà tài trợ vàng cho sự kiện Green-Biz 2013, Schneider Electric muốn
chứng minh các giải pháp quản trị tốt, nhất là về quản trị năng lượng xanh, hoàn toàn
có thể hỗ trợ các doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển bền vững.
Hội thảo - triển lãm Green-Biz 2013 do EuroCham, Bộ Công thương, VCCI cùng tổ chức.
Ông Xavier Denoly, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam & Campuchia, cho biết:
“Đầu tư vào các giải pháp quản lý năng lượng hợp lý cho doanh nghiệp và người dùng đầu
cuối sẽ giúp tiếp kiệm từ 10-30% chi phí do hao hụt xảy ra trong quá trình sử dụng năng
lượng, cụ thể là điện. Do đó, Green-Biz 2013 là cơ hội để Schneider Electric giới thiệu các
giải pháp năng lượng xanh tiên tiến theo tiêu chuẩn châu Âu tới doanh nghiệp Việt Nam, giúp
doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển và phát triển bền vững.
Đây cũng là cơ hội để chính phủ, các Bộ ban ngành, các tổ chức cùng người tiêu dùng tìm ra
tiếng nói chung cho vấn đề quản lý và tiết kiệm năng lượng".
Ông Xavier Denoly cũng nhấn mạnh, "Chúng tôi tin tưởng rằng, với kinh nghiệm cung cấp
các giải pháp tích hợp trên nhiều lĩnh vực như năng lượng và cơ sở hạ tầng, cao ốc, công
nghiệp,...Schneider Electric có thể giúp các doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi tích cực về
phương pháp sử dụng và quản lý năng lượng, cải thiện các vấn đề về an ninh, năng suất,
thông tin, giảm các chi phí đầu tư hướng tới một Việt Nam xanh hơn và sử dụng năng lượng
hiệu quả hơn ngay từ hôm nay”.
Ông Xavier Denoly, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia.

Trong khuôn khổ sự kiện Green-Biz 2013, Schneider Electric cũng
giới thiệu các công nghệ “xanh” tại gian hàng có diện tích 36m2, thiết
kế ba mặt mở. Các giải pháp được trình diễn bao gồm hệ thống tự
động hóa trạm - Pacis system; Hệ thống năng lượng tái tạo; Hệ thống
quản lý tòa nhà BMS và iBMS; Hệ thống điều khiển ánh sáng tòa nhà,
các dịch vụ bảo hành, bảo trì cơ bản và chuyên nghiệp. Tại gian hàng,
khách tham dự có thể tham gia trò chuyện cùng chuyên gia tư vấn về
những thắc mắc của mình, để nhận ngay các phần quà hấp dẫn.
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Tại triển lãm Green Biz 2013, Schneider Electric Việt Nam mang đến các giải pháp
quản lý năng lượng toà nhà, quản lý chiếu sáng, an ninh, các dịch vụ kiểm toán năng
lượng và các dịch vụ bảo hành, bảo trì chuyên nghiệp.

Tham gia các hoạt động của Green-Biz 2013 cũng là bước khởi động cho sự kiện lớn nhất
trong năm của Schneider Electric Việt Nam: Hội thảo và Triển lãm quốc tế “Trải nghiệm
Năng lượng Xanh và Hiệu quả” (Xperience Efficiency 2013) được tổ chức với sự ủng hộ của
Bộ Công Thương, cùng các chuyên gia đầu ngành về năng lượng để hỗ trợ cho các doanh
nghiệp tìm kiếm và triển khai những giải pháp tiết kiệm năng lượng. Đây là cơ hội để
Schneider Electric Việt Nam cùng các đối tác mang đến các giải pháp toàn diện và tối ưu về
năng lượng, tự động hóa, quản lý cơ sở hạ tầng cũng như các mô hình triển khai đúng đắn,
phù hợp cho khối doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân cũng như các cá thể, giúp họ
vượt qua bài toán khó khăn về quản lý điện.
Nguyên Vân
66. European Solutions For Green Growth – SaigonTimes online, 16th Sep
http://english.thesaigontimes.vn/Home/business/investment/31027/European-Solutions-ForGreen-Growth.html

European Solutions For Green Growth
Monday, September 16,2013,15:11 (GMT+7)

The European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham) in collaboration with its
partners will stage a two-day show entitled Green-Biz 2013 in Hanoi next week to introduce
European solutions for green business and sustainable development for Vietnam.
EuroCham describes the third edition of Green-Biz Conference and Exhibition on European
Green Business Solutions for Vietnam (Green-Biz 2013) as an integrated business-tobusiness (B2B) and business-to-government (B2G) event consisted of conference and
exhibition activities.
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EuroCham announces the upcoming Green-Biz 2013 in Hanoi at a press conference in HCMC

According to EuroCham, the exhibition will feature technologies from some 70 European
enterprises, including Philips Electronics Vietnam Ltd., Schneider Electric, Holcim and
Siemens Ltd. Particularly, this year’s exhibition attracts six country pavilions from Denmark,
Poland, Germany, France, Sweden and the Czech Republic.
“Concerning the exhibitors, we’ve got many newcomers to Vietnam within their country
pavilions. For example, the Czech, Danish, German and Swedish are joining for the first time
at EuroCham’s Green-Biz exhibition,” said EuroCham Chairman Preben Hjortlund.
According to EuroCham, the country pavilions will display equipment and solutions of their
advantages, in the areas of energy efficiency, renewable energy, waste management, water
and wastewater management, air protection and noise monitoring, urban transport, traffic and
flood control, green buildings, crop protection, and nanotechnology for business.
Hjortlund ascribed the highlights of the Green-Biz to higher quality of sessions and a wider
range of partners and opening up some new topics, more conference sessions from four in
2011 to seven plenary sessions and from four workshops to 13 parallel sessions.
“The Green-Biz 2013 aims at not only an increase in numbers but only wider outreach of our
approach to partners, lifting up the quality level and deepening some conference topics,
resulted in a broader stakeholder participation and echo from the involved networks of
partners, ministries and businesses,” Hjortlund said.
The upcoming Green-Biz will cover new topics regarding most recent developments and
efforts to support Vietnam’s Green Growth Strategy. “For example, we introduce health,
education and training as completely new topics. Wind power is not a new topic at Green-Biz
conferences, but this year we highlight the legal aspects,” Hjortlund elaborated.
Platform for green solutions
The focus of the third edition of Green-Biz is even closer to the real, practical challenges and
outcomes. Therefore, much of the conference time will be spent on the effective impacts of
applying green business strategies in Vietnam.
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EuroCham has invited government officials as well as business and academia experts of
Europe and Vietnam to those sessions to debate practices for Vietnam, including green
consumption and green production; green cities; green education and green mindset and
resource management for energy, water and waste treatment; and renewable resources and
energy.
Debates will center on applicable ways for Vietnam to achieve green growth and sustainable
development rather than use of state-of-the-art products. “Green business solutions are so
much more than just adapting the latest technology or high-cost investments. Sustainability in
business is the must of our days: organizing an enterprise internally to avoid waste of
resources or adapting to international environmental, labor or product safety standards guide
automatically to more efficient, cleaner and low-environmental impact economies,”
Hjortlund explained.
The EuroCham chairman believed that the outcome of efficacious re-organization for
enterprises was to be more competitive and able to provide better products for consumers,
better working conditions. “This all means prosperity and profits for the society!” Hjortlund
said. Jean-Jacques Bouflet, Minister Counsellor - Head of Economics and Trade Section of
the Delegation of the EU to Vietnam added that the FTA negotiation aims to call for
preferential treatment in transferring and accessing to green technology, giving priority to
green products and sustainable technology which brings benefit not only to business
community but as well consumers.
Professor Krzysztof Klincewicz, coordinator of experts for GreenEvo — a green technology
accelerator at Poland’s Ministry of the Environment, stressed that the most crucial way of
supporting sustainable development was to create the right environment and conditions to
help develop and implement innovative solutions to social challenges

81

67. GreenBiz seeks green business solutions for Vietnam - 6th June, SaiGonTimes
daily
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68. Who, what and When - 15th June, SaigonTimes weekly
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69. Green business solutions for Vietnam – 27th June, TBKTSG Weekly
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70. Who, What, When - 24th August, SaigonTimes weekly
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71. Who, What, When – 31st August, SaiGonTimes weekly
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72. Advertisement – 26th August, SaigonTimes daily
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73. Advertisement – 7th September, SaigonTimes weekly
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74. Advertisement – 9th September, SaigonTimes Daily
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75. Green growth a part of Vietnam – EU trade talks – 5th Sep, SaiGonTimes daily
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76. European firms bring green business solutions to Vietnam – 6th September,
Investment
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77. Government plays key role in support enterprises in green development – 12th Sep,
TBKTSG weekly
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78. European solutions for green growth – 14th Sep, SaigonTimes weekly
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79. Advertisement – 16th Sep, Investment
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80. Green Investment is right and effective way - Investment, 18th Sep
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81. Euro Chairman talks up green tech – Vietnam Investment Review, 18th Sep
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82. Advertisement – Vietnam Investment Review, 9th – 15th Sep

97

83. Green-Biz 2013 event addressess the future – Vietnam Investment Review,
9th – 15th Sep
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84. Lack of capital for transferring to green technology – 20th Sep, Investment
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85. Green growth must come from green investment – 20th Sep, Dau Tu Chung khoan
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86. Green Business solution for Vietnam – 20th Sep, Vietnam Economic Times
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87. Alstom the spotlight on Green-Biz exhibition – Vietnam Investment Review,
23-29 Sep
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88. The French Valorem ready to invest in wind energy market – Vietnam Investment
Review, 23-29 Sep
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89. Siemens is main sponsor for Green-Biz 2013 – Investment net, 20th Sep
http://nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=17995-siemens-la-nha-tai-tro-chinh-cua-greenbiz-2013-

Siemens là nhà tài trợ chính của GreenBiz 2013
Tác giả: Vĩnh Bảo

20/09/2013 16:18
Các đại biểu tại gian hàng Siemens thuộc
GreenBiz 2013

an ninh và vận chuyển.

Công ty Siemens Vietnam tiếp tục là nhà tài
trợ chính cho sự kiện GreenBiz diễn ra tại Hà
Nội từ 19 - 20.9.2013 nhằm giới thiệu danh
mục sản phẩm và giải pháp nhằm hỗ trợ các
thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM giải
quyết các thách thức trong lĩnh vực công
nghệ tòa nhà, chiếu sáng, cấp điện, y tế, nước,

Hiện 34% dân số Việt Nam sinh sống tại các đô thị. Uớc tính con số này sẽ tăng lên mức 45% vào
năm 2020 và 60% vào năm 2030. Với tốc độ tăng trưởng đô thị hóa là 3,4%/năm, mỗi năm có hơn
1 triệu người Việt Nam chuyển đến sống ở các thành phố.
Dân số gia tăng tại các thành phố đặt ra những thách thức to lớn cho cơ sở hạ tầng đô thị như
cung cấp nước, y tế, điện, nhà ở và nhất là hệ thống vận chuyển. Các yếu tố môi trường như chất
lượng không khí, chất lượng cuộc sống tại các thành phố cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tại GreenBiz 2013, Siemens giới thiệu các giải pháp xanh từ danh mục môi trường hàng đầu của
mình trên các lĩnh vực Năng lượng, Y tế, Công nghiệp, Cơ sở Hạ tầng và Thành phố, đồng thời
thể hiện năng lực xây dựng các thành phố có khả năng ứng phó với thiên tai và phát triển bền
vững.
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90. Green-Biz 2013 – Exhibition and conference – Thanh tra, 20th Sep
http://thanhtra.com.vn/hoi-nghi-va-trien-lam-green-biz-2013_t221c1067n64632.html

Hội nghị và Triển lãm Green - Biz 2013
Cập nhật: 20/09/2013 15:19

(Thanh tra) - Hội nghị và Triển lãm về các giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt
Nam (Green - Biz 2013) lần thứ ba đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 19/9.

Ảnh do Ban Tổ chức cung cấp
Green-Biz 2013 là một sự kiện kết nối doanh nghiệp (DN) với DN, cũng như DN với Chính phủ.
Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 bao gồm: Tăng cường nhận thức về lối sống xanh
(trong đó có giáo dục xanh và tư duy xanh, Y tế và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe);
Sản xuất sạch hơn (ví dụ: Chứng chỉ ISO và những yêu cầu về kinh doanh bền vững trong đàm
phán Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam nhằm đảm bảo các sản phẩm chất lượng cao cho
các DN thành công trong nước cũng như cạnh tranh và thâm nhập vào thị trường nước ngoài);
Quản lý tài nguyên (xử lý nước và chất thải, tài nguyên tái tạo, phát triển đô thị bền vững và toàn
diện).
Green-Biz 2013 giới thiệu các giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam, tạo ra kênh
đối thoại giữa DN và Chính phủ, và tạo cầu nối giữa các DN Việt Nam và châu Âu. Green-Biz đã
thu hút sự tham dự của các viện nghiên cứu, các cơ quan ban ngành, các tổ chức dân sự, các tổ
chức quốc tế, các DN Việt Nam và châu Âu nhằm trao đổi ý tưởng, thảo luận về sự hợp tác và tạo
các cơ hội kinh doanh mới và mở rộng mạng lưới.
Hội nghị Green-Biz 2013 đã thu hút trên 100 chuyên gia từ phía DN, Chính phủ và giới học giả
và các tổ chức quốc tế. Phiên khai mạc có sự tham dự của các nhà lãnh đạo cấp cao của EU.
"Khi Việt Nam và các nước châu Á ngày càng phát triển và thoát khỏi đói nghèo thì nhu cầu tiêu
dùng ngày càng cao sẽ tạo ra một khối lượng chất thải khổng lồ. Điều đó tạo nhiều áp lực nên
nguồn tài nguyên khan hiếm của hành tinh chúng ta. Với sự phát triển kinh tế thành công, chúng
ta sẽ phải tập trung nhiều hơn vào sự bền vững! Green-Biz là một mô hình hoàn hảo để tăng
cường nhận thức của các doanh nghiệp về các cơ hội xanh và thảo luận với các chuyên gia và các
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Chính phủ để đưa ra một mô hình kinh tế bền vững, có khả năng cung cấp cho 9 tỉ người các điều
kiện sống phù hợp". Ngài Karl Falkenberg, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường của Ủy ban
châu Âu phát biểu.
Tổ chức song song và đồng thời với Hội nghị, Triển lãm Green-Biz 2013 giới thiệu công nghệ
Xanh từ 70 DN châu Âu, trong đó có Công ty Philips Electronics Việt Nam, Công ty Schneider
Electric Việt Nam, Công ty Holcim Việt Nam và Công ty Siemens. Điểm đặc biệt trong triển lãm
năm nay chính là sự tham dự của các đơn vị triển lãm theo quốc gia từ Đan Mạch, Ba Lan, Đức,
Pháp, Thụy Điển và Cộng hòa Séc.
"Green-Biz 2013 tập trung hơn vào những thách thức và kết quả thực tế. Mục tiêu của Green-Biz
2013 đặc biệt tập trung vào Chính phủ và các DN Việt Nam nhằm hỗ trợ các giải pháp để giải
quyết những thách thức về môi trường, các vấn đề về năng lượng và biến đổi khí hậu. Chúng tôi
hy vọng Green-Biz 2013 sẽ trở thành một diễn đàn hàng đầu để thảo luận các giải pháp xanh bền
vững cho Việt Nam" - ông David Champion, Phó Chủ tịch EuroCham phát biểu.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, Bộ Công
thương là Bộ quản lý chuyên ngành đối với phần lớn các ngành sản xuất công nghiệp giữ vị trí
động lực trong sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế, Bộ Công thương nắm vai trò hết sức quan
trọng trong việc thay đổi mô hình sản xuất công nghiệp hiện tại theo hướng tăng cường hiệu quả
sử dụng tài nguyên và năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh. Bằng việc tham gia tổ chức, Bộ
Công thương mong muốn gửi thông điệp về việc ủng hộ hoạt động sản xuất và kinh doanh bền
vững tới toàn thể cộng đồng, vì một nền kinh tế xanh tại Việt Nam.
Triển lãm Green-Biz 2013 sẽ kết thúc vào ngày 20/9.
Trần Quý
91. Opening Green-Biz 2013 – Exhibition and conference at Hanoi – Construction
newspaper, 19th Sep
http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/khai-mac--hoi-nghi-va-trien-lam-green-biz2013-tai-ha-noi.html

11:23 | 19/09/2013
Khai mạc Hội nghị và Triển lãm Green-Biz 2013 tại Hà Nội
Ngày 19/9 tại Hà Nội, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp
cùng Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chinh thức
khai mạc sự kiện Hội nghị và Triển lãm về các giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu cho
Việt Nam (Green-Biz 2013) lần thứ ba.
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Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 bao gồm: Tăng cường nhận thức về lối sống xanh bao
gồm Giáo dục xanh và Tư duy xanh, Y tế và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Sản xuất
sạch hơn; Quản lý tài nguyên (xử lý nước và chất thải, tài nguyên tái tạo, phát triển đô thị bền
vững và toàn diện).
Green-Biz 2013 giới thiệu các giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam, tạo ra
kênh đối thoại giữa doanh nghiệp và Chính phủ, và tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam
và Châu Âu. Sự tham gia của các viện nghiên cứu, các cơ quan ban ngành, các tổ chức dân sự,
các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu nhằm trao đổi ý tưởng, thảo luận về
sự hợp tác và tạo các cơ hội kinh doanh mới và mở rộng mạng lưới.
Ngài Karl Falkenberg, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường của Ủy ban châu Âu nhấn mạnh:
“Khi Việt Nam và các nước châu Á ngày càng phát triển và thoát khỏi đói nghèo thì nhu cầu tiêu
dùng ngày càng cao sẽ tạo ra một khối lượng chất thải khổng lồ. Điều đó tạo nhiều áp lực nên
nguồn tài nguyên khan hiếm của hành tinh. Với sự phát triển kinh tế thành công, chúng ta sẽ phải
tập trung nhiều hơn vào sự bền vững! Green-Biz là một mô hình hoàn hảo để tăng cường nhận
thức của các doanh nghiệp về các cơ hội xanh và thảo luận với các chuyên gia và các Chính phủ
để đưa ra một mô hình kinh tế bền vững, có khả năng cũng cấp cho 9 tỉ người các điều kiện sống
phù hợp!”
Triển lãm Green-Biz 2013 giới thiệu công nghệ Xanh từ 70 doanh nghiệp châu Âu, trong đó có
công ty Philips Electronics Việt Nam, công ty Schneider Electric Việt Nam, công ty Holcim Việt
Nam và công ty Siemens. Điểm đặc biệt trong Triển lãm năm nay chính là sự tham dự của các
đơn vị triển lãm theo quốc gia từ Đan Mạch, Ba Lan, Đức, Pháp, Thụy Điển và Cộng hòa Séc.
Ông David Champion, Phó Chủ tịch EuroCham cho biết: “Mục tiêu của Green-Biz 2013 đặc biệt
tập trung vào Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam nhằm hỗ trợ các giải pháp để giải quyết
các thách thức về môi trường, các vấn đề về năng lượng và biến đổi khí hậu. Là một sự kiện kết
nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, cũng như doanh nghiệp với Chính phủ, chúng tôi hy vọng
Green-Biz 2013 sẽ trở thành một diễn đàn hàng đầu để thảo luận các giải pháp xanh bền vững cho
Việt Nam”.
Ninh Toàn
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92. Green Business Solutions – VOV, 20th Sep
http://vov.vn/Kinh-te/Giai-phap-kinh-doanh-xanh/281622.vov

Cập nhật lúc: 16:35, 20/09/2013

Giải pháp kinh doanh xanh
VOV.VN-Hội nghị và Triển lãm về các giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt
Nam (Green-Biz 2013) lần thứ 3 vừa được khai mạc.
Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp cùng Bộ Công Thương và
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa chính thức khai mạc sự kiện Hội nghị
và Triển lãm về các giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam (Green-Biz 2013) lần
thứ 3, tại Hà Nội. Green-Biz 2013 được tổ chức từ 19-20/9.
Green-Biz 2013 bao gồm một Hội nghị và một Triển lãm quốc tế sẽ là một sự kiện kết nối doanh
nghiệp với doanh nghiệp, cũng như doanh nghiệp với Chính phủ.
Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 bao gồm: Tăng cường nhận thức về lối sống xanh bao
gồm Giáo dục xanh và Tư duy xanh, Y tế và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Sản xuất
sạch hơn (ví dụ: chứng chỉ ISO và những yêu cầu về kinh doanh bền vững trong đàm phán Hiệp
định thương mại tự do EU – Việt Nam nhằm đảm bảo các sản phẩm chất lượng cao cho các doanh
nghiệp thành công trong nước cũng như cạnh tranh và thâm nhập vào thị trường nước ngoài);
Quản lý tài nguyên (xử lý nước và chất thải, tài nguyên tái tạo, phát triển đô thị bền vững và toàn
diện).
Green-Biz 2013 giới thiệu các giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam, tạo ra
kênh đối thoại giữa doanh nghiệp và Chính phủ, và tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam
và châu Âu. Green-Biz đã thu hút sự tham dự của các viện nghiên cứu, các cơ quan ban ngành,
các tổ chức dân sự, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu nhằm trao đổi ý
tưởng, thảo luận về sự hợp tác và tạo các cơ hội kinh doanh mới và mở rộng mạng lưới.
Tại buổi khai mạc, ngài Karl Falkenberg, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường của Ủy ban
châu Âu nhấn mạnh: “Khi Việt Nam và các nước châu Á ngày càng phát triển và thoát khỏi đói
nghèo thì nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao sẽ tạo ra một khối lượng chất thải khổng lồ. Điều đó
tạo nhiều áp lực nên nguồn tài nguyên khan hiếm của hành tinh chúng ta. Với sự phát triển
kinh tế thành công, chúng ta sẽ phải tập trung nhiều hơn vào sự bền vững!”
Ông David Champion, Phó Chủ tịch EuroCham phát biểu rằng “Green-Biz 2013 là một sự kiện
kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, cũng như doanh nghiệp với Chính phủ. Green-Biz 2013
tập trung hơn vào những thách thức và kết quả thực tế. Mục tiêu của Green-Biz 2013 đặc biệt tập
trung vào Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam nhằm hỗ trợ các giải pháp để giải quyết các
thách thức về môi trường, các vấn đề về năng lượng và biến đổi khí hậu”.
Theo ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ Trưởng Bộ Công Thương, “thông qua việc tham gia sự kiện này,
Bộ Công Thương mong muốn gửi thông điệp về việc ủng hộ hoạt động sản xuất và kinh doanh
bền vững tới toàn thể cộng đồng, vì một nền kinh tế xanh tại Việt Nam”./.
Xuân Thân/VOV online
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93. Workshop on Green technology of Poland at Green-Biz 2013’s Exhibition –
Environment online, 20th Sep
http://tintucmoitruong.vn/1/6029.tcmt

Hội thảo về công nghệ xanh của Ba Lan tại Hội chợ Green-Biz 2013
Cập nhật: Thứ sáu, 20/9/2013 | 3:36:47 Chiều
Sáng nay 20/9, Đại sứ quán nước Cộng hoà Ba Lan tại Hà Nội đã tổ chức “Hội thảo doanh
nghiệp Ba Lan – Việt Nam: Các cơ hội đối với hợp tác giữa các doanh nghiệp trong chuyển
giao các công nghệ xanh tiên tiến và kiến thức về lĩnh vực này tại Việt Nam”.

Hội thảo được tổ chức nhân dịp Thứ trưởng Môi trường của Ba Lan – Bà Beata Jaczewska cùng
các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ xanh của Ba Lan sang tham dự Hội chợ Green-Biz 2013
do Phòng Thương mại châu Âu (Eurocharm) tổ chức vào các ngày 19 và 20/9/2013 tại Hà Nội.
Hội thảo được tổ chức bên lề Hội chợ Green-Biz 2013.
Hội thảo có sự tham gia của ông Jacek Kasprzyk, đại biện Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt
Nam, ông Janusz Zaleski, Thứ trưởng Bộ Môi trường Ba Lan, ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng
cục trưởng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam… cùng các doanh nghiệp
hàng đầu của Ba Lan đã giành giải thưởng trong các cuộc thi danh giá về bảo vệ môi trường do
chính phủ Ba Lan tổ chức (GreenEvo) trong những năm gần đây.
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Lĩnh vực hoạt động
chính của những
doanh nghiệp này
là: tái tạo và tận thu
năng lượng, quản
lý rác thải, quản lý
nước và nước thải,
bảo vệ không khí
và kiểm soát tiếng
ồn.
Hội thảo là cơ hội
tốt nhằm tăng
cường hiểu biết
cũng như phát triển
hợp tác trong lĩnh
vực bảo vệ môi
trường giữa Ba Lan
và Việt Nam.

Xuân Thụ
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94. Opening Green-Biz 2013 – Vietnam Economic
http://ven.vn/khai-mac-greenbiz-2013_t77c545n38864tn.aspx

Khai mạc Green-Biz 2013
Cập nhật lúc: 15:20 19/09/2013
(VEN) - Sáng 19/9 tại Hà Nội, Phòng Thương mại châu Âu
tại Việt Nam (EuroCham) đã phối hợp với Bộ Công Thương,
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ
chức lễ khai mạc Hội nghị và Triển lãm Các giải pháp kinh
doanh xanh của châu Âu tại Việt Nam 2013 (Green-Biz
2013).
Green-Biz 2013 thu hút 70 DN Châu Âu như Philips, Schneider,
Holcim, Siemens… tham gia trưng bày sản phẩm và các giải
pháp công nghệ xanh theo chủ đề về hiệu suất năng lượng, xây dựng xanh, quản lý rác thải và tái
chế, sản phẩm và tiêu dùng bền vững, giao thông xanh....
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết, song song với
việc phát triển kinh tế, Chính phủ Việt Nam còn hết sức quan tâm đến các giải pháp nhằm giảm
thiểu những ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường nhằm mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, để
thực hiện được mục tiêu đó, Việt Nam cần nhiều sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế.
Ông Karl Falkenberg - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường của Ủy ban Châu Âu cho biết, với
những kinh nghiệm lâu năm của mình, DN châu Âu mang đến triển lãm những giải pháp kinh
doanh xanh nhằm hỗ trợ cho Việt Nam phát triển lĩnh vực này. Bên cạnh việc cung cấp, chuyển
giao công nghệ, các DN châu Âu còn hướng dẫn và nâng cao năng lực sử dụng những công nghệ
xanh đã thành công và có hiệu quả tại châu Âu cho Việt Nam.
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 20/9./.
Bảo Ngọc
95. Opening Green-Biz 2013 – Quan Doi nhan dan online, 19th Sep
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/263292/print/Default.aspx
Khai mạc Green-Biz 2013
QĐND - Thứ Năm, 19/09/2013, 19:7 (GMT+7)
QĐND Online - Ngày 19-9, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp
cùng Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức khai
mạc Hội nghị và Triển lãm về các giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam (GreenBiz 2013) lần thứ ba. Green-Biz 2013 được tổ chức vào ngày 19 và 20-9, tại Hà Nội. Green-Biz
2013 bao gồm một Hội nghị và một Triển lãm quốc tế, là một sự kiện kết nối doanh nghiệp với
doanh nghiệp, cũng như doanh nghiệp với Chính phủ.
Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 bao gồm: Tăng cường nhận thức về lối sống xanh
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bao gồm Giáo dục xanh và Tư duy xanh, Y tế và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; sản
xuất sạch hơn (ví dụ: chứng chỉ ISO và những yêu cầu về kinh doanh bền vững trong đàm phán
Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam nhằm đảm bảo các sản phẩm chất lượng cao cho các
doanh nghiệp
tạo ra một khối thành công trong nước cũng như cạnh tranh và thâm nhập vào thị trường nước
ngoài); quản lý tài nguyên (xử lý nước và chất thải, tài nguyên tái tạo, phát triển đô thị bền vững
và toàn diện).

Ảnh minh họa. Nguồn: VCCI.
Green-Biz 2013 giới thiệu các giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam, tạo ra
kênh đối thoại giữa doanh nghiệp và Chính phủ, tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và
châu Âu. Green-Biz đã thu hút sự tham dự của các viện nghiên cứu, các cơ quan ban ngành, các
tổ chức dân sự, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu nhằm trao đổi ý
tưởng, thảo luận về sự hợp tác và tạo các cơ hội kinh doanh mới và mở rộng mạng lưới.
Hội nghị Green-Biz 2013 đã thu hút trên 100 chuyên gia từ phía doanh nghiệp, Chính phủ và giới
học giả và các tổ chức quốc tế. Phiên khai mạc hội nghị có sự tham dự của các nhà lãnh đạo cấp
cao của EU.
Ông Karl Falkenberg, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường của Ủy ban châu Âu nhấn mạnh:
“Khi Việt Nam và các nước châu Á ngày càng phát triển và thoát khỏi đói nghèo thì nhu cầu tiêu
dùng ngày càng cao, lượng chất thải khổng lồ. Điều đó tạo nhiều áp lực nên nguồn tài nguyên
khan hiếm của hành tinh chúng ta. Với sự phát triển kinh tế thành công, chúng ta sẽ phải tập trung
nhiều hơn vào sự bền vững! Green-Biz là một mô hình hoàn hảo để tăng cường nhận thức của
các doanh nghiệp về các cơ hội xanh và thảo luận với các chuyên gia và các Chính phủ để đưa ra
một mô hình kinh tế bền vững, có khả năng cũng cấp cho 9 tỷ người các điều kiện sống phù hợp”.
BĂNG CHÂU
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96. Opening Green-Biz 2013 at Hanoi – Investment forum, 19th Sep
http://diendandautu.vn/c4n2013092005271608340/khai-mac-greenbiz-213-tai-ha-noi.html

Khai mạc Green-Biz 2013 tại Hà Nội
Thứ năm, ngày 19/09/2013, 13:20

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú (giữa, phía bên phải) trao đổi cùng doanh nghiệp
tại Green-Biz 2013. Ảnh: Minh Trúc
(DĐĐT) - Hội nghị và triển lãm về các giải pháp Kinh doanh Xanh (Green-Biz 2013) đã
chính thức khai mạc sáng 19/9 tại Hà Nội và kéo dài đến hết 20/9. Chủ đề chính của GreenBiz 2013: Tăng cường nhận thức về lối sống xanh :Giáo dục xanh và Tư duy xanh; Y tế và
tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Sản xuất sạch hơn; Quản lý tài nguyên bền
vững và toàn diện…
Phát biểu tại lễ khai mạc, ngài Karl Falkenberg, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường của Ủy
ban Châu Âu nói: “Green-Biz là một mô hình hoàn hảo để tăng cường nhận thức của các doanh
nghiệp về các cơ hội xanh và thảo luận với các chuyên gia và các Chính phủ để đưa ra một mô
hình kinh tế bền vững”.
Thứ Trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cũng cho biết: “Việt Nam đang tiến tới việc thay
đổi mô hình sản xuất công nghiệp hiện tại theo hướng tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên và
năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh. Bộ Công thương mong muốn gửi thông điệp về việc
ủng hộ hoạt động sản xuất và kinh doanh bền vững tới toàn thể cộng đồng, vì một nền kinh tế
xanh tại Việt Nam.”
Green-Biz 2013 đã thu hút sự chú ý và tham dự của nhiều viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà
nước và địa phương, các tổ chức dân sự, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam và Châu Âu
nhằm trao đổi ý tưởng, thảo luận về sự hợp tác và tạo các cơ hội kinh doanh mới và mở rộng
mạng lưới.
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Green-Biz 2013 đã thu hút trên 100 chuyên gia từ các doanh nghiệp, Chính phủ và giới học giả,
các tổ chức quốc tế. Phiên khai mạc hội nghị có sự tham dự của các nhà lãnh đạo cấp cao của EU:
Ngài Karl Falkenberg, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường của Ủy ban châu Âu, Ông Gunnnar
Oom, Thứ trưởng Bộ Thương mại Thụy Điển, Ông Janusz Zaleski, Thứ trưởng Bộ Môi trường
Ba Lan…
Ông David Champion, Phó Chủ tịch EuroCham cho biết “Mục tiêu của Green-Biz 2013 nhằm hỗ
trợ các giải pháp để giải quyết các thách thức về môi trường, các vấn đề về năng lượng và biến
đổi khí hậu, đặc biệt tập trung vào Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam”.
Ông cũng hy vọng Green-Biz 2013 sẽ trở thành một diễn đàn hàng đầu để thảo luận các giải pháp
xanh bền vững cho Việt Nam.
V. Tiến
97. Opening Green-Biz 2013 – Tiet kiem nang luong online,
http://tietkiemnangluong.com.vn/home/tin-noi-bat/khai-mac-green-biz-2013-1-16258.html

Xuất bản lúc 08:52 20/09/2013
Khai mạc Green – Biz 2013
Sáng 19/9, tại Hà Nội, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã phối hợp với
Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ khai mại
Hội nghị và Triển lãm Các giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu tại Việt Nam 2013 (Green-Biz
2013). Đến dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Cẩm Tú – Thứ trưởng Bộ Công Thương; Ông Franz
Jessen – Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; Ông Karl Falkenberg –
Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường của Ủy ban châu Âu và nhiều đại diện đến từ các Đại sứ
quán của các quốc gia châu Âu tại Việt Nam và các bộ, ngành liên quan…
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Lần thứ ba được tổ chức, Green-Biz 2013 thu hút 70 DN Châu Âu như Philips, Schneider,
Holcim, Siemens… tham gia trưng bày sản phẩm và các giải pháp công nghệ xanh theo chủ đề về
hiệu suất năng lượng, xây dựng xanh, quản lý rác thải và tái chế, sản phẩm và tiêu dùng bền vững,
giao thông xanh... Ngoài ra, triển lãm còn thu hút các gian hàng của Thụy Điển, Ba Lan, Đức,
Pháp, CH Séc và Đan Mạch.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú cho biết, song song với việc phát triển
kinh tế, Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm đến các giải pháp nhằm giảm thiểu những ảnh
hưởng do ô nhiễm môi trường hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Hiện nay, Việt Nam đã
ban hành nhiều chương trình, đề án nhằm đạt được mục đích này như Chương trình mục tiêu quốc
gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Đề án phát triển Nhiên liệu sinh học đến năm
2015, tầm nhìn 2020; Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Đề án phát triển ngành
công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025… Tuy nhiên, để thực
hiện những mục tiêu về tăng trưởng xanh, Việt Nam còn rất nhiều khó khăn và cần sự trợ giúp
của cộng đồng quốc tế.

Khai mạc phiên hội thảo đầu tiên của triển lãm
Ông Karl Falkenberg cho biết thêm, hoạt động kinh doanh xanh ở châu Âu không còn là một vấn
đề nhỏ. Ngày càng nhiều DN châu Âu có xu hướng sản xuất theo hướng xanh hóa bởi nhu cầu và
lựa chọn tiêu dùng của người dân châu Âu cũng đang có xu hướng đi theo việc lựa chọn các sản
phẩm thân thiện với môi trường. Theo đó, với những kinh nghiệm lâu năm của mình, DN châu Âu
mang đến triển lãm những giải pháp kinh doanh xanh nhằm hỗ trợ cho Việt Nam phát triển lĩnh
vực này.
Bên cạnh việc cung cấp, chuyển giao công nghệ sản xuất xanh, các DN châu Âu tại triển lãm còn
có những hoạt động nhằm hướng dẫn và nâng cao năng lực sử dụng những công nghệ xanh đã
thành công và có hiệu quả tại châu Âu cho Việt Nam.
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 20/9.
Bảo Anh
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98. Raising awareness on going on Green – VGP News, 20th Sep
http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Tang-cuong-nhan-thuc-ve-loi-songxanh/181106.vgp

07:56 AM, 20/09/2013

Tăng cường nhận thức về lối sống xanh
(Chinhphu.vn) – Ngày 19/9, tại Hà Nội chính thức khai mạc sự kiện Hội nghị và Triển lãm
về các giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam (Green-Biz 2013) lần thứ III.
Green-Biz 2013 do Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp cùng Bộ
Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Chương trình bao gồm
một Hội nghị và một Triển lãm Quốc tế nhằm kết nối các doanh nghiệp với nhau và kết nối doanh
nghiệp với Chính phủ.
Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 bao gồm: Tăng cường nhận thức về lối sống xanh
(Giáo dục xanh và Tư duy xanh, Y tế và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ); sản xuất
sạch hơn để đảm bảo cho các sản phẩm của Việt Nam có khả năng cạnh tranh và thâm nhập vào
thị trường nước ngoài; quản lý tài nguyên (xử lý nước và chất thải, tài nguyên tái tạo).
Đồng thời, Green-Biz 2013 giới thiệu các giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu, tạo ra kênh
đối thoại giữa doanh nghiệp và Chính phủ và tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam với
châu Âu.
Tổ chức song song với Hội nghị, Triển lãm Green-Biz 2013 sẽ giới thiệu công nghệ Xanh từ 70
doanh nghiệp châu Âu, trong đó có công ty Philips Electronics Việt Nam, công ty Schneider
Electric Việt Nam, công ty Holcim Việt Nam và công ty Siemens. Đặc biệt, Triển lãm năm nay có
sự tham dự của các đơn vị triển lãm theo quốc gia từ Đan Mạch, Ba Lan, Đức, Pháp, Thuỵ Điển
và Cộng hoà Séc.
Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại lễ khai mạc: “Bộ Công
Thương có vai trò hết sức quan trọng trong việc thay đổi mô hình sản xuất công nghiệp hiện tại
theo hướng tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng lượng, hướng tới kinh tế xanh. Bằng
việc tham gia tổ chức, Bộ mong muốn gửi thông điệp về việc ủng hộ hoạt động sản xuất và kinh
doanh bền vững tới toàn thể cộng đồng, vì một nền kinh tế xanh tại Việt Nam”.
Thùy Trang
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99. Green business solutions for Vietnam – An Ninh thu do, 20th Sep
http://www.anninhthudo.vn/kinh-doanh/giai-phap-kinh-doanh-xanh-cho-viet-nam/516455.antd

Giải pháp kinh doanh xanh cho Việt Nam
Thứ sáu 20/09/2013 06:27
ANTĐ - Sáng 19-9, hội nghị và triển lãm “Các giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu tại
Việt Nam 2013 (Green-Biz 2013)” chính thức khai mạc.
Green-Biz 2013 thu hút 70 doanh nghiệp châu Âu như: Philips, Schneider, Holcim, Siemens…
tham gia trưng bày sản phẩm và các giải pháp công nghệ xanh về hiệu suất năng lượng, xây dựng
xanh, quản lý rác thải và tái chế, giao thông xanh...
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến các
giải pháp nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, để thực hiện
được mục tiêu đó, Việt Nam cần nhiều sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế.
Vân Hằng
100. Green Manufactuting companies want to have more incentives – SaigonTimes, 19th
Sep
http://www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/sukien/102837/Doanh-nghiep-san-xuat-xanh-muonduoc-them-uu-dai.html

Doanh nghiệp sản xuất xanh muốn
được thêm ưu đãi
Thùy Dung
Thứ Năm, 19/9/2013, 20:54 (GMT+7)

Một gian hàng tại sự kiện GreenBiz 2013 - Ảnh:
Thùy Dung
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(TBKTSG Online) - Mặc dù Chính phủ đã có nhiều cơ chế để khuyến khích các doanh
nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến, sản xuất xanh và sạch nhưng hầu hết các doanh nghiệp
vốn đầu tư nước ngoài đều thấy vẫn cần những cơ chế ưu đãi hơn nữa để có thể yên tâm gắn
bó lâu dài tại Việt Nam.
Đây là ý kiến của hầu hết các doanh nghiệp châu Âu tham gia hội nghị, triển lãm về giải pháp
kinh doanh xanh tại Việt Nam (GreenBiz 2013), được khai mạc ngày 19-9 tại Hà Nội.
Ông Ngô Văn Huy, Giám đốc Công ty TNHH Philips Electronics Vietnam cho hay, chiếu sáng
thường chiếm 19% nhu cầu tiêu thụ điện năng; trong đó, các tòa nhà không dân cư, văn phòng,
trường học, cửa hàng và đường phố, đặc biệt là khu đô thị chiếm tới 75% lượng điện thiêu thụ cho
việc chiếu sáng. Trong khi đó, ở Việt Nam, tỷ lệ điện năng dành cho chiếu sáng còn cao hơn tới
25%. Do đó, những giải pháp bền vững về chiếu sáng có thể giúp tiết kiệm chi phí và giảm các
tác hại tới môi trường.
Cũng theo ông Huy, 80% các tòa nhà tại Việt Nam sử dụng công nghệ chiếu sáng cũ và nếu được
thay thế bằng các thiết bị mới có thể tiết kiệm tới 40% lượng điện tiêu thụ.
Tuy nhiên, Công ty Philips cho hay, mặc dù đã có sự cam kết từ Chính phủ đi theo mô hình tăng
trưởng bền vững, một số chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực sản xuất
sạch và tiết kiệm điện năng nhưng điều này vẫn chưa đủ mạnh.
“Lấy ví dụ như thuế nhập khẩu đèn Led so với thuế nhập khẩu các loại đèn dây tóc thông thường,
tiêu hao điện năng vẫn như nhau là 25%. Trong khi thuế nhập khẩu đèn Led ở các nước trong khu
vực thấp hơn ở Việt Nam rất nhiều”, ông Huy nói.
Hiện nay phái đoàn thương mại của châu Âu đang thương thảo với Việt Nam về Hiệp định
thương mại tự do (FTA), trong đó đưa ra những ưu đãi quốc gia cao nhất đối với các doanh
nghiệp áp dụng tiêu chuẩn xanh. Chính vì vậy, theo ông Huy, các doanh nghiệp đang rất mong
đợi tốc độ cuộc thảo luận sẽ diễn ra nhanh chóng hơn để các công ty như Philips có điều kiện kinh
doanh tốt hơn, đặc biệt được hưởng các ưu đãi trong xuất nhập khẩu tại Việt Nam.
Cùng quan điểm với Philips, ông Nguyễn Công Minh Bảo, Giám đốc phát triển bền vững của
Công ty TNHH Holcim Việt Nam cho rằng Chính phủ nên có những chính sách thiết thực để
khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ xanh vào sản xuất vì về lâu dài, những giải
pháp này sẽ đem lại lợi thế cho cả đất nước và doanh nghiệp.
Ông Bảo cũng đề nghị Chính phủ cần tăng cường xử lý những doanh nghiệp gây ô nhiễm môi
trường, và cần đưa ra những tiêu chuẩn tối thiểu cho những doanh nghiệp bắt đầu đầu tư sản xuất
vào lĩnh vực nào đó. "Có như vậy mới tạo được sự khác biệt và khuyến khích sự phát triển của
các doanh nghiệp áp dụng công nghệ xanh”, ông nói.
Bà Nguyễn Thị Việt Thùy, Phó tổng giám đốc của công ty Messer, công ty 100% vốn của Đức
sản xuất khí công nghiệp để xử lý nước thải của các nhà máy trước khi thải ra môi trường, cho
hay công nghệ mà công ty sử dụng là công nghệ sạch vì nguồn nguyên liệu lấy từ không khí
(CO2). Tuy nhiên, bà Thùy cho hay, công ty mất rất nhiều công sức để thuyết phục khách hàng,
đặc biệt là khách hàng Việt Nam áp dụng công nghệ của công ty.
Lý do mà bà Thùy đưa ra là các doanh nghiệp không muốn bỏ thêm chi phí để xử lý nước thải khi
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nhà nước chưa có những chế tài đủ mạnh để xử lý những doanh nghiệp thải chất thải ô nhiễm ra
môi trường. Chính vì vậy, khách hàng của Messer chủ yếu là các doanh nghiệp nước ngoài hoặc
các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam khi mà đối tác nhập khẩu yêu cầu quá trình sản xuất
hàng hóa phải an toàn với môi trường.
Phát biểu tại lễ khai mạc GreenBiz 2013, ông Karl Falkenberg, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi
trường của Ủy ban châu Âu nhấn mạnh: “Khi Việt Nam và các nước châu Á ngày càng phát triển
và thoát ra khỏi đói nghèo thì nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao sẽ tạo ra một khối lượng chất thải
khổng lồ. Điều đó tạo nhiều áp lực lên nguồn tài nguyên khan hiếm của hành tinh chúng ta. Với
sự phát triển kinh tế thành công, chúng ta phải tập trung hơn nữa vào sự bền vững. Greenbiz là
một mô hình hoàn hảo để tăng cường nhận thức của các doanh nghiệp về cơ hội xanh và thảo luận
với các chuyên gia và chính phủ để đưa ra một mô hình kinh tế bền vững, có khả năng cung cấp
cho 9 tỉ người các điều kiện sống phù hợp”.
Có mặt tại sự kiện GreenBiz 2013 lần này, ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương
nhấn mạnh, bằng việc tham gia tổ chức, Bộ Công Thương mong muốn gửi một thông điệp về sự
ủng hộ hoạt động sản xuất và kinh doanh bền vững tới toàn thể cộng đồng vì một nền kinh tế xanh
tại Việt Nam.
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Sharing green and sustainable solutions together – Thoi dai newspaper, 19th Sep

http://thoidai.com.vn/Cung-chia-se-giai-phap-xanh-va-ben-vung-0301-3272.htm

Cùng chia sẻ giải pháp xanh và bền vững( 19/09/2013 20:04:01 )
Đó chính là nội dung xuyên suốt của Hội nghị và triển lãm "Giải pháp Kinh doanh Xanh
của châu Âu cho Việt Nam" (Green-Biz 2013) đã chính thức khai mạc ngày 19/9/2013 tại
khách sạn Mélia, Hà Nội.

Triển lãm và Hội nghị Green-Biz 2013 sẽ diễn ra trong 2 ngày
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19, 20/9/2013. Ảnh: N.Thọ
Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 bao gồm Tăng cường nhận thức về lối sống xanh bao
gồm Giáo dục xanh và Tư duy xanh, Y tế và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Sản xuất
sạch hơn (chứng chỉ ISO và những yêu cầu về kinh doanh bền vững trong đàm phán Hiệp định
thương mại tự do EU – Việt Nam nhằm đảm bảo các sản phẩm chất lượng cao cho các doanh
nghiệp thành công trong nước cũng như cạnh tranh và thâm nhập vào thị trường nước ngoài),
Quản lý tài nguyên (xử lý nước và chất thải, tài nguyên tái tạo, phát triển đô thị bền vững và toàn
diện).
Đây là sự kiện quy mô và được tổ chức 2 năm 1 lần từ 2009, Green-Biz 2013 sẽ quy tụ hơn 70
công ty đến từ châu Âu sẽ tham gia trưng bày sản phẩm và các giải pháp công nghệ xanh theo
từng chủ đề.
Là một nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp sạch và bền vững trong ngành công
nghiệp điện và giao thông đường sắt trong suốt hơn một thế kỷ qua, ông Henri Noirhomme - Chủ
tịch Alstom Việt Nam cho rằng, phát triển xanh và các hoạt động ít ảnh hưởng đến môi trường
đang ngày càng trở nên quan trọng. Nỗ lực hiện thực hóa của Bộ Công Thương Việt Nam,
Eurocham và VCCI trong việc tổ chức Green-Biz 2013 một động thái trong cam kết thúc đẩy
chiến lược tăng trưởng xanh một cách hiệu quả. Với kinh nghiệm của mình, Alstom sẽ hỗ trợ hết
sức để Việt Nam phát triển xanh và bền vững. Một trong những phương cách mà Việt Nam có thể
áp dụng và triển khai là đưa các giải pháp chuyên ngành tích hợp và nâng cao hiệu suất năng
lượng thông qua gia tăng hiệu quả trong sản xuất điện như một đòn bẩy quan trọng cho việc sử
dụng một cách thông minh các cơ sở hạ tầng và nguồn lực hiện có.
Thứ Trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú khẳng định: Bộ Công Thương là Bộ quản lý
chuyên ngành đối với phần lớn các ngành sản xuất công nghiệp giữ vị trí động lực trong sự phát
triển của toàn bộ nền kinh tế, Bộ Công Thương nắm vai trò hết sức quan trọng trong việc thay đổi
mô hình sản xuất công nghiệp hiện tại theo hướng tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên và
năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh. Bằng việc tham gia tổ chức, Bộ Công thương mong
muốn gửi thông điệp về việc ủng hộ hoạt động sản xuất và kinh doanh bền vững tới toàn thể cộng
đồng, vì một nền kinh tế xanh tại Việt Nam.”
Ngọc Thọ
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European green business solutions for Vietnam – Environment & Tourism, 20th Sep

http://www.moitruongdulich.vn/index.php?options=items&code=7491

“Giải pháp kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam”
Cập nhật ngày: 20/09/2013

(TITC) – Đó là chủ đề chính của hội nghị Green Biz 2013 do Eurocham (Phòng Thương mại châu
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Âu tại Việt Nam), Bộ Công Thương và VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam),
cùng sự hỗ trợ đặc biệt của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phối hợp tổ chức tại
khách sạn Melia Hanoi trong hai ngày 19 và 20/9/2013.

Ông David Champion, Phó Chủ tịch Eurocham
Đây là một sự kiện kết hợp hội nghị và triển lãm với những sản phẩm, dịch vụ và công nghệ thân
thiện với môi trường. Mục đích chính của hội nghị là kết nối các doanh nghiệp, khách hàng và
những nhà hoạch định chính sách trong nước và quốc tế để hợp tác tìm ra những giải pháp mới
trong việc phát triển kinh tế xanh. Thông qua sự kiện Green Biz 2013, các doanh nghiệp Việt
Nam và quốc tế sẽ có cơ hội giới thiệu những cơ hội kinh doanh xanh tại Việt Nam, những công
nghệ xanh hàng đầu trên thế giới.
Ông David Champion, Phó Chủ tịch Eurocham trong diễn văn khai mạc đã nhấn mạnh ý nghĩa
của việc tổ chức hội nghị Green Biz 2013. Theo ông, sự kiện này sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác
giữa Liên minh châu Âu (EU) với Việt Nam, nhằm tìm ra những giải pháp phát triển kinh tế xanh
phù hợp với nền kinh tế có nhiều tiềm năng của Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang phải đối
mặt với thách thức biến đổi khí hậu.
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Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị
Cũng tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá sự kiện là cơ
hội để các nhà quản lý, các chuyên gia tiến lại gần nhau hơn. Nhận thức được sâu sắc những tác
động của biến đổi khí hậu đến nền kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã và đang có những giải pháp
tích cực để phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường.
Các nội dung chính được giới thiệu, thảo luận trong hội nghị như Sản xuất và tiêu dùng Xanh
(Thực phẩm và dinh dưỡng, Đô thị Hóa, Kiến trúc hạ tầng); Giáo dục và Tư duy Xanh; Quản lý
nguồn tài nguyên (năng lượng, rác thải, nước); Nghề nghiệp Xanh và các yêu cầu công việc và
Giải thưởng Giải pháp kinh doanh Xanh.

Toàn cảnh hội nghị
Ngoài các hội thảo chuyên đề, Green Biz 2013 còn có triển lãm quy mô, trưng bày theo chủ đề,
hội tụ những nhà công nghệ hàng đầu châu Âu và Việt Nam giới thiệu những sản phẩm, công
nghệ tiên tiến, hiện đại phù hợp với môi trường. Các lĩnh vực triển lãm bao gồm Hiệu suất năng
lượng và năng lượng nói chung; Xây dựng xanh; Quản lý rác thải và Tái chế; Sản phẩm và Tiêu
dùng bền vững và Giao thông xanh.
Qua sự kiện Green Biz 2013, Ban tổ chức hi vọng các doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam sẽ có
cơ hội trao đổi kinh nghiệm, kết nối, hợp tác với nhau để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận
được những công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.
Một số hình ảnh triển lãm:
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Bài: Thu Thủy; Ảnh: Đức Hùng
103. Green-Biz 2013 – Exhibition and conference: European Technology from Europe –
Hanoi TV, 19th Sep
http://hanoitv.vn/Bien-doi-khi-hau/Hoi-nghi-va-Trien-lam-GreenBiz-2013-Cong-nghe-xanh-tuchau-Au/33047.htv

Hội nghị và Triển lãm Green-Biz 2013 : Công nghệ xanh từ châu Âu
Cập nhật lúc : Thứ năm 19/09/2013 20:22
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Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp cùng Bộ Công Thương và
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức khai mạc Hội nghị và Triển lãm
về các giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam(Green-Biz 2013) lần thứ ba.
Diễn ra trong hai ngày 19 và 20 tháng 9 năm 2013 tại khách sạn Melia Hà Nội, Green-Biz 2013
bao gồm một Hội nghị và một Triển lãm quốc tế. Đây chính là nơi kết nối doanh nghiệp với
doanh nghiệp, doanh nghiệp với Chính phủ.
Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 bao gồm Tăng cường nhận thức về lối sống xanh
:Giáo dục xanh và Tư duy xanh, Y tế và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Sản xuất
sạch hơn (chứng chỉ ISO và những yêu cầu về kinh doanh bền vững trong đàm phán Hiệp định
thương mại tự do EU – Việt Nam nhằm đảm bảo các sản phẩm chất lượng cao cho các doanh
nghiệp thành công trong nước cũng như cạnh tranh và thâm nhập vào thị trường nước ngoài);
Quản lý tài nguyên (xử lý nước và chất thải, tài nguyên tái tạo, phát triển đô thị bền vững và toàn
diện).
Bên cạnh đó, Green-Biz 2013 giới thiệu các giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt
Nam, tạo ra kênh đối thoại giữa doanh nghiệp và Chính phủ, và tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp
Việt Nam và châu Âu.
Green-Biz đã thu hút sự tham dự của các viện nghiên cứu, các cơ quan ban ngành,các tổ chức
dân sự, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu nhằm trao đổi ý tưởng, thảo
luận về sự hợp tác và tạo các cơ hội kinh doanh mới và mở rộng mạng lưới.
Hội nghị Green-Biz 2013 đã thu hút trên 100 chuyên gia từ các doanh nghiệp, Chính phủ và giới
học giả, các tổ chức quốc tế. Phiên khai mạc hội nghị có sự tham dự của các nhà lãnh đạo cấp cao
của EU: Ngài Karl Falkenberg, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường của Ủy ban châu Âu, Ông
Gunnnar Oom, Thứ trưởng Bộ Thương mại Thụy Điển, Ông Janusz Zaleski, Thứ trưởng Bộ Môi
trường Ba Lan.
Ngài Karl Falkenberg, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường của Ủy ban châu Âu nhấn mạnh
rằng: “Khi Việt Nam và các nước châu Á ngày càng phát triển và thoát khỏi đói nghèo thì nhu
cầu tiêu dùng ngày càng cao sẽ tạo ra một khối lượng chất thải khổng lồ. Điều đó tạo nhiều áp lực
nên nguồn tài nguyên khan hiếm của hành tinh chúng ta. Với sự phát triển kinh tế thành công,
chúng ta sẽ phải tập trung nhiều hơn vào sự bền vững! Green-Biz là một mô hình hoàn hảo để
tăng cường nhận thức của các doanh nghiệp về các cơ hội xanh và thảo luận với các chuyên gia
và các Chính phủ để đưa ra một mô hình kinh tế bền vững, có khả năng cũng cấp cho 9 tỉ người
các điều kiện sống phù hợp!”
Triển lãm Green-Biz 2013 giới thiệu công nghệ Xanh từ 70 doanh nghiệp châu Âu, trong đó có
công ty Philips Electronics Việt Nam, công ty Schneider Electric Việt Nam, công ty Holcim Việt
Nam và công ty Siemens. Điểm đặc biệt trong Triển lãm năm nay là sự tham gia của các theo
quốc gia như Đan Mạch, Ba Lan, Đức, Pháp, Thụy Điển và Cộng hòa Séc.
Ông David Champion, Phó Chủ tịch EuroCham cho biết “Green-Biz 2013 tập trung hơn vào
những thách thức và kết quả thực tế. Mục tiêu của Green-Biz 2013 đặc biệt tập trung vào Chính
phủ và các doanh nghiệp Việt Nam nhằm hỗ trợ các giải pháp để giải quyết các thách thức về môi
trường, các vấn đề về năng lượng và biến đổi khí hậu. Chúng tôi hy vọng Green-Biz 2013 sẽ trở
thành một diễn đàn hàng đầu để thảo luận các giải pháp xanh bền vững cho Việt Nam.”
Theo ông Bùi Cẩm Tú, Thứ Trưởng Bộ Công Thương thì “Bộ Công Thương là Bộ quản lý
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chuyên ngành đối với phần lớn các ngành sản xuất công nghiệp giữ vị trí động lực trong sự phát
triển của toàn bộ nền kinh tế VN. Bộ nắm vai trò hết sức quan trọng trong việc thay đổi mô hình
sản xuất công nghiệp hiện tại theo hướng tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng lượng,
hướng tới nền kinh tế xanh. Là đơn vị đồng tổ chức, Bộ Công thương mong muốn gửi thông điệp
về việc ủng hộ hoạt động sản xuất và kinh doanh bền vững tới toàn thể cộng đồng, vì một nền
kinh tế xanh tại Việt Nam.”
Hồng Nga
104. Exhibition on “Green business” – Thanh Nien online, 20th Sep
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130920/trien-lam-ve-kinh-doanh-xanh.aspx

Triễn lãm về 'kinh doanh xanh'
20/09/2013 14:45
(TNO) Được sự hỗ trợ của Bộ Công thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp VN
(VCCI), Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức hội nghị và triển
lãm Green Biz lần thứ 3 tại Hà Nội trong 2 ngày 19 và 20.9.
Đây là một sự kiện về môi trường, được tổ chức định kỳ vào mỗi 2 năm.
Green Biz năm nay giới thiệu cách thức để đạt được các giải pháp kinh doanh xanh và cơ chế
quản lý tốt để phát triển bền vững.
Năm 2013 là năm quan trọng đối với chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của Việt
Nam nói chung và đối với tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động trong lãnh vực khai thác giải
pháp xanh ở nước ta nói riêng.
Việt Nam đã thông qua Chiến lược “Tăng trưởng xanh” với mục tiêu giảm mức độ thải khí nhà
kính từ 8-10% vào năm 2020 so với năm 2010.
Hội nghị đã quy tụ đại diện các công ty chuyên về phát triển xanh đến từ nhiều quốc gia như
Alstom, Aguasmart, APB Environnement, BC Solar, Carbonium, EDF, Sirea…
Các công ty này đã chia sẻ với doanh nghiệp Việt Nam và khách tham quan triển lãm những kinh
nghiệm về cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua cung cấp các cơ sở hạ tầng đáng tin cậy dựa
trên nền tảng công nghệ cao và năng lượng sạch.
Lan Chi
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105.

Green-Biz: Special point on green technology – Vietnamplus, 19th Sep

http://www.vietnamplus.vn/Home/GreenBiz-Diem-nhan-dac-biet-ve-cong-nghexanh/20139/216615.vnplus

Green-Biz: Điểm nhấn đặc biệt về công nghệ xanh
19/09/2013 | 11:32:00
Nhiều khách thăm quan thích thú với các giải pháp tổng thể
của Siemens. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
Hàng loạt các doanh nghiệp hàng đầu của châu Âu đã trình
diễn các công nghệ xanh, thu hút rất đông sự quan tâm của
người tham gia Hội nghị và Triển lãm về các giải pháp Kinh
doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam (Green-Biz 2013),
diễn ra ngày 19-20/9 tại Hà Nội.
Trong khi Philips Việt Nam đem đến Green-Biz 2013 hàng loạt các giải pháp về chiếu sáng LED,
OLED cho văn phòng, nhà xưởng, máy theo dõi bệnh nhân, máy trợ thở…, thì Schneider lại trưng
bày các giải pháp quản lý tòa nhà, an ninh, dịch vụ kiểm toán năng lượng và quản lý năng
lượng…
Đặc biệt, trong các gian hàng trưng bày tại Green-Biz 2013, hãng công nghệ Siemens đã đem đến
một trải nghiệm rất thú vị với các giải pháp nguồn điện từ năng lượng hóa thạch, năng lượng tái
tạo, chẩn đoán hình ảnh và xạ trị, tự động hóa công nghệ truyền động, vận chuyển bền vững cho
các thành phố đang tăng trưởng…
Nói về vận chuyển bền vững, tiến sĩ Phạm Thái Lai, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Siemens Việt
Nam nhận định, hiện nay khoảng 34% dân số của Việt Nam đang sinh sống tại các đô thị. Con số
này sẽ tăng lên mức 45% vào năm 2020 và 60% vào năm 2030. Với tốc độ tăng trưởng đô thị hóa
3,4%/năm, mỗi năm có hơn 1 triệu người Việt Nam chuyển đến sống ở thành phố.
Việc dân số gia tăng tại các thành phố đã đặt ra các thách thức to lớn về cơ sở hạ tầng đô thị, đặc
biệt là hệ thống vận chuyển. Bên cạnh đó, yếu tố môi trường như chất lượng không khí ô
nhiễm đã làm cuộc sống ở thành phố bị ảnh hưởng sâu sắc.
Trên thực tế, tình trạng tắc nghẽn giao thông ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành
phố lớn vẫn đang là bài toán nan giải cho ngành giao thông. Trong khi đó, giao thông vận chuyển
chính là một trong những yếu tố quyết định tính cạnh tranh, là cơ sở cho thương mại.
Ông Lai cho rằng, các thành phố cần một giải pháp giao thông hữu hiệu nhằm vận chuyển một
cách hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
Do đó, sự kết hợp của hệ thống giao thông vận chuyển công cộng như các tàu điện ngầm, xe buýt
thân thiện môi trường (xe buýt điện, hybrid) và hệ thống quản lý giao thông thông minh sẽ là chìa
khóa để giải quyết tình trạng này.
Trong tham luận của mình, phía Siemens cũng đã trình bày một giải pháp giao thông toàn diện
của hãng với hy vọng sẽ giúp giảm đáng kể tình trạng tắc nghẽn giao thông tại các thành phố của
Việt Nam./.
Trung Hiền (Vietnam+)
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106.

European green business solutions for Vietnam – Vietnam Tourism, 19th Sep

http://www.vtr.org.vn/index.php?options=items&code=4354

Giải pháp kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam
(VTR) - Trong 2 ngày (19 - 20/9/2013), tại khách sạn Melia Hà Nội, Phòng Thương mại châu
Âu tại Việt Nam, Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cùng với
sự hỗ trợ đặc biệt của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị
và Triển lãm về Giải pháp kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam (Green - Biz 2013).
Green - Biz 2013 - sự kiện toàn diện nhất về phát triển bền vững tại Việt Nam bao gồm một hội
nghị và triển lãm, là nơi diễn ra những cuộc thảo luận đưa ra giải pháp cho những vấn đề cấp thiết
nhất tại Việt Nam cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội đầu tư và tăng trưởng xanh.
Sự kiện hướng tới các nhà hoạch định chính sách và công chúng, mặt khác xúc tiến các cuộc gặp
mặt giữa các doanh nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm đối tác và đưa ra giải pháp.
Các nội dung chính được giới thiệu, thảo luận tại hội thảo: tăng trưởng và đầu tư Xanh, tiến trình
thách thức tại Việt Nam; tiêu dùng xanh và sản xuất xanh; đồng sáng tạo vì sản phẩm bền vững và
tốt hơn; cơ hội kinh doanh với các doanh nghiệp Cộng hòa Séc; những yêu cầu về phát triển bền
vững mà Việt Nam cần đáp ứng để thúc đẩy thương mại với EU; kiểm soát các bệnh không truyền
nhiễm tại Việt Nam - Cân bằng “Con người, lợi nhuận và trái đất”; quản lý tài nguyên, năng
lượng hiệu quả và các giải pháp công nghiệp tích hợp; giáo dục xanh và tư duy xanh; kinh nghiệm
phát triển bền vững từ Thụy Điển; tiết kiệm năng lượng - Hiệu quả năng lượng cho thành phố bền
vững; hợp tác trong xử lý nước, năng lượng và chất thải; đón đầu biến đổi khí hậu, rủi ro, quy chế
và cơ hội; hội thảo bảo vệ môi trường Ba Lan - Việt Nam; quản lý tài nguyên và năng lượng tái
tạo, năng lượng gió; quản lý tài nguyên, xử lý nước và chất thải; trao đổi thương mại khí carbon;
kiến nghị từ doanh nghiệp và chuyên gia; trao giải cuộc thi Green Empowering.
Hải Anh
107.

EU share green growth solutions – Cong Thuong, 21st Sep

http://baocongthuong.com.vn/quoc-te/41940/eu-chia-se-giai-phap-tang-truong-xanh.htm

EU chia sẻ giải pháp tăng trưởng xanh
21/09/2013 08:25:31
Kinh nghiệm của các doanh nghiệp (DN) châu Âu cho thấy, tăng trưởng xanh là hướng đi
hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm, đem lại sự phát triển bền vững, ổn định và giảm thiểu các chi
phí do ảnh hưởng đến môi trường.
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CôngThương - Sức ép lớn
Theo số liệu thống kê, hiện nay khoảng 34% dân số của Việt Nam đang sinh sống tại các đô thị.
Con số này sẽ tăng lên 45% vào năm 2020 và 60% vào năm 2030. Với tốc độ đô thị hóa
3,4%/năm, mỗi năm có hơn 1 triệu người chuyển đến sống ở thành phố. Việc dân số gia tăng tại
các thành phố đã đặt ra các thách thức to lớn về cơ sở hạ tầng đô thị. Bên cạnh đó, yếu tố môi
trường như chất lượng không khí ô nhiễm... đã làm cuộc sống ở thành phố bị ảnh hưởng sâu sắc.
Ông Karl Falkenberg- Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường (Ủy ban châu Âu - nhấn
mạnh:“Khi Việt Nam và các nước châu Á ngày càng phát triển và thoát khỏi đói nghèo thì nhu
cầu tiêu dùng ngày càng cao, tạo ra một khối lượng chất thải khổng lồ. Vì vậy, bên cạnh việc phát
triển kinh tế thành công, chúng ta sẽ phải tập trung nhiều hơn vào yếu tố bền vững”.
Tuy nhiên, theo ông Preben Hjortlund- Chủ tịch EuroCham- thách thức lớn nhất của Việt Nam
đối với vấn đề tăng trưởng xanh là đổi mới tư duy của các nhà hoạch định chính sách, các nhà sản
xuất và người tiêu dùng. Chính phủ cần tiến hành những bước đi chắc chắn nhằm hướng người
dân đi theo hướng tư duy xanh, hợp tác lâu dài, thay vì
chạy theo lợi nhuận cao trong ngắn hạn.
Ngày 19/9, Phòng Thương mại châu
Bắt đầu từ chính sách
Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối
Thực tế, bản thân các DN cũng rất muốn phát triển kinh hợp cùng Bộ Công Thương, Phòng
tế đi liền với việc bảo vệ môi trường. Nhưng DN lại chịu Thương mại và Công nghiệp Việt
sức ép lớn về doanh thu, chất lượng sản phẩm, cạnh Nam (VCCI) tổ chức Triển lãm về
tranh... Điều này đặt ra cho Chính phủ cần có chính sách các giải pháp kinh doanh xanh của
để khuyến khích DN phát triển bền vững như giảm thuế, châu Âu tại Việt Nam (Green-Biz
hoặc thực hiện hỗ trợ giá để thay đổi hành vi, bên cạnh 2013). Green-Biz 2013 thu hút 70 DN
đó là tạo điều kiện và khuyến khích thu hút đầu tư trực châu Âu tham gia.
tiếp nước ngoài (FDI) theo hướng phát triển bền vững và
không gây ô nhiễm môi trường. Bởi, mặc dù Chính phủ đã có nhiều cơ chế để khuyến khích các
DN áp dụng công nghệ tiên tiến, sản xuất xanh và sạch nhưng hầu hết các DN FDI đều thấy vẫn
cân những cơ chế ưu đãi hơn nữa để có thể yên tâm gắn bó lâu dài tại Việt Nam.
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Ông Preben Hjortlund nhấn mạnh: Việt Nam có những lợi thế để phát triển các loại năng lượng,
như năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Do đó, DN Việt Nam cần lựa chọn các đối tác phù hợp
để chuyển giao công nghệ và nâng cao trình độ quản trị, nhằm đưa ra các sản phẩm có chất lượng
cao để từ đó thâm nhập các thị trường lớn, như EU.
Chia sẻ về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết, để thực hiện mục
tiêu “tăng trưởng xanh”, song song với việc phát triển kinh tế, Chính phủ Việt Nam cũng quan
tâm đến phát triển các ngành sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên với giá trị gia tăng cao;
khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại phát triển sản xuất để giảm phát thải khí nhà kính,
nâng cao năng suất, chất lượng; tạo thêm việc làm từ các ngành công nghiệp xanh.
Nguyễn Hường
108. Green Biz 2013: Green Business Solutions to Address Challenges – Vietnam Business
Forum, 18th Sep
http://vccinews.com/news_detail.asp?news_id=29162

Green Biz 2013: Green Business Solutions to Address Challenges
Posted: Wednesday, September 18, 2013
The third Conference and Exhibition on ‘European Green Business Solutions for Vietnam’
(Green - Biz 2013) scheduled for September 19 to 20, 2013 in Hanoi will focus on current
challenges (such as industrial pollution, environmental pollution, noise pollution and energy
saving) as well as how to respond to those challenges. This event is presented by the European
Business Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham) and the Vietnam Chamber of
Commerce and Industry (VCCI), the Ministry of Industry and Trade.
The information above was announced by the organizers at a press conference held recently in
Hanoi. With scale promised to be as huge as the Green - Biz 2009 and 2011, Green - Biz 2013 has
attracted many research institutions, departments and agencies, civil society groups, international
organizations, media and European as well as Vietnamese businesses to get involved in this year’s
event. The main topic of the third Green-Biz will focus on current challenges as well as practical
solutions. Green - Biz 2013’s agenda includes a conference and an exhibition, introducing the
European Green Business Solutions for Vietnam, creating a bridge for relevant Vietnamese and
EU businesses, and at the same time acting as a channel for dialogue between business and the
government.
The Green - Biz 2013 Conference will discuss main topics including: raising awareness of green
lifestyle including green education and green mindset, healthcare and access to healthcare
services, cleaner production (eg. the ISO certification and the sustainable business requirements
of high quality products in EU - Vietnam Free Trade Agreement (FTA) negotiation to guarantee
Vietnamese businesses success in domestic market as well as competitiveness in foreign
markets); and resource management (water, waste, renewable resources, sustainable and
comprehensive urban development).
Not only discussing macro-level issues, the Conference also has sessions addressing diverse
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topics such as Symbio City – the Swedish brand of sustainable urban development, carbon trade
exchange, Poland - Vietnam environmental protection forum, business cooperation opportunities
with Czech firms, EU - Vietnam FTA Negotiation, and Triple Helix - Collaboration in waste,
energy and water management.
Running in parallel with the Conference, the Green - Biz Expo 2013 will introduce green
technology from 70 European companies, including Philips Electronics Vietnam, Schneider
Electric Vietnam, Holcim Vietnam and Siemens. The highlight of this year's exhibition is the
participation of exhibitors from Denmark, Poland, Germany, France, Sweden and the Czech
Republic.
"With the support from European countries, European embassies in Vietnam and the Vietnamese
Ministry of Industry and Trade, we believe the Green - biz 2013 will be a great help in
introducing the advanced green business technology of Europe to the Vietnamese government and
businesses, offering a platform for the government, businesses and researchers to discuss and
work out solutions for Vietnam’s sustainable development," said Mr Preben Hjortlund, President
of EuroCham.
Reportedly, 70 European companies have registered to participate in this event.
Quynh Anh
109. Green-Biz 2013 offers green business solutions to Vietnam – Nhan Dan online, 19th
Sep
http://nhandan.org.vn/en/business/item/2017502-green-biz-2013-offers-green-business-solutionsto-vietnam.html

Green-Biz 2013 offers green business solutions to Vietnam
Thursday, 19/09/2013 - 07:24 PM (GMT+7)

Visitors at Green-Biz 2013
Nhan Dan Online – The third Conference and Exhibition on European Green Business
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Solutions for Vietnam (Green-Biz 2013) opened in Hanoi on September 19.
This year’s conference and exhibition offers a wide range of measures to promote Vietnam’s
green growth strategy and sustainable development.
Co-organised by the Vietnam Ministry of Industry and Trade, Vietnam Chamber of Commerce
and Industry, and the European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham), this year’s event
focuses on promoting awareness on a ‘green’ lifestyle, including green production and
consumption; sustainable urban development; resource management: energy, water and waste
treatment, and renewable energy; green education and green mindset; and healthcare.
The two-day event brings European green business solutions and cleaner infrastructure to local
communities, creates linkages between the government and businesses as well as among
European and local companies.
Local and international governmental officials, representatives from international and local
corporations, academics, and citizens gather to discuss strategies and opportunities to improve the
development of a green business industry in Vietnam.
The event introduces green technologies from over 70 European businesses, such as Philips
Electronics, Schneider Electric, Holcim and Siemens, along with others from Denmark, Poland,
Germany, France, Sweden, and Czech.
EuroCham Vice Chairman David Champion said that the objective of the Green-Biz 2013
particular focuses on supporting Vietnam government and enterprises with green solutions to
address environmental challenges, energy issues and climate change. “As a business networking
event for businesses and government, we hope that Green-Biz 2013 will become a leading forum
on sustainable and green solutions for Vietnam.”
110. Green-Biz 2013: top forum to discuss green solutions for Vietnam – Environment
Economy, 19th Sep
http://kinhtemoitruong.vn/news/Tin-tuc-su-kien/Green-Biz-2013-Dien-dan-hang-dau-thao-luancac-giai-phap-xanh-cho-Viet-Nam-1880/

Green-Biz 2013: Diễn đàn hàng đầu thảo luận các giải pháp xanh cho Việt Nam
Đăng lúc: Thứ năm - 19/09/2013 17:16
(KTMT) - Đó là nhấn mạnh của ông David Champion, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại
Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tại lễ khai mạc triển lãm về các giải pháp kinh doanh
xanh của châu Âu cho Việt Nam – (Green-Biz 2013) lần thứ ba do EuroCham Cham phối
hợp cùng Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức
sáng 19/9 tại Hà Nội.
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Cắt băng khai mạc triển lãm Green-Biz 2013. Ảnh: V.H
Green-Biz 2013 giới thiệu các giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam, tạo ra kênh
đối thoại giữa doanh nghiệp và Chính phủ, và tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và
châu Âu. Green-Biz đã thu hút sự tham dự của các viện nghiên cứu, các cơ quan ban ngành, các
tổ chức dân sự, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu nhằm trao đổi ý
tưởng, thảo luận về sự hợp tác và tạo các cơ hội kinh doanh mới và mở rộng mạng lưới.
Triển lãm Green-Biz 2013 giới thiệu công nghệ Xanh từ 70 doanh nghiệp châu Âu, trong đó có
công ty Philips Electronics Việt Nam, công ty Schneider Electric Việt Nam, công ty Holcim Việt
Nam và công ty Siemens. Điểm đặc biệt trong triển lãm năm nay chính là sự tham dự của các đơn
vị triển lãm theo quốc gia từ Đan Mạch, Ba Lan, Đức, Pháp, Thụy Điển và Cộng hòa Séc.
Ông Karl Falkenberg, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường của Ủy ban châu Âu đánh giá: Khi
Việt Nam và các nước châu Á ngày càng phát triển và thoát khỏi đói nghèo, nhu cầu tiêu dùng
ngày càng cao sẽ tạo ra một khối lượng chất thải khổng lồ. Điều đó tạo nhiều áp lực nên nguồn tài
nguyên khan hiếm của hành tinh chúng ta. Với sự phát triển kinh tế thành công, chúng ta sẽ phải
tập trung nhiều hơn vào sự bền vững! Green-Biz là một mô hình hoàn hảo để tăng cường nhận
thức của các doanh nghiệp về các cơ hội xanh và thảo luận với các chuyên gia và các Chính phủ
để đưa ra một mô hình kinh tế bền vững, có khả năng cũng cấp cho 9 tỉ người các điều kiện sống
phù hợp.
Ông David Champion, Phó Chủ tịch EuroCham cho biết: “Mục tiêu của Green-Biz 2013 đặc biệt
tập trung vào Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam nhằm hỗ trợ các giải pháp để giải quyết
các thách thức về môi trường, các vấn đề về năng lượng và biến đổi khí hậu. Là một sự kiện kết
nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, cũng như doanh nghiệp với Chính phủ, chúng tôi hy vọng
Green-Biz 2013 sẽ trở thành một diễn đàn hàng đầu để thảo luận các giải pháp xanh bền vững cho
Việt Nam”.
Triển lãm diễn ra trong 2 ngày 29-20/9.
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Một số hình ảnh tại buổi triển lãm:

Tại các gian triển lãm, khách tham quan sẽ được cũng cấp các thông tin về các sản phẩm, dự án
xanh.

Khách tham quan rất hứng thú với các mô hình được trình bày tại triển lãm.
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Các bạn trẻ tìm hiểu thông tin về các sản phẩm tại gian triển lãm của Công ty Schneider Electric
Việt Nam.

Gian triển lãm của ĐSQ Pháp thu hút đông đảo khách tham quan.
V.Hưởng - H.Toàn
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111.

Alstom’s vision in using energy effectively – Vietnam Energy, 20th Sep

http://nangluongvietnam.vn/news/vn/an-ninh-nang-luong-va-moi-truong/tam-nhin-cua-alstom-trongvan-de-su-dung-nang-luong-hieu-qua.html

"Tầm nhìn của Alstom trong vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả"
16:42 |20/09/2013
NangluongVietnam - Là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát
điện, truyền tải điện và cơ sở hạ tầng đường sắt, đồng thời là một thương hiệu chuẩn mực
về các công nghệ sáng tạo và thân thiện với môi trường. Thời gian qua, Alstom đã cam kết
cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc cung cấp các cơ sở hạ tầng tin cậy trên nền
tảng công nghệ cao và hiệu quả trong ngành năng lượng sạch, cũng như giao thông đường
sắt. Tham gia Hội nghị & Triển lãm GreenBiz lần thứ 3 diễn ra từ ngày 19-20/9 tại Hà Nội,
Alstom đã chia sẻ kiến thức chuyên môn hàng đầu về các giải pháp sạch và bền vững trong
tương lai.

Alstom tham gia phát biểu tại hội nghị GreenBiz
NGUYỄN TÂM
Hội nghị và triển lãm GreenBiz được Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ
chức định kỳ hai năm một lần, với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI). Năm nay, GreenBiz sẽ giới thiệu cách thức để đạt được các giải pháp
kinh doanh xanh và cơ chế quản lý tốt cũng như các giải pháp và cơ chế này có thể củng cố lẫn
nhau như thế nào.
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Là một nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp sạch và bền vững trong ngành công
nghiệp điện và giao thông đường sắt, trong suốt hơn một thế kỷ qua, Alstom đã cam kết cải thiện
chất lượng cuộc sống thông qua việc cung cấp các cơ sở hạ tầng tin cậy, giá cả phải chăng dựa
trên nền tảng công nghệ cao và hiệu quả trong ngành năng lượng sạch cũng như giao thông đường
sắt.
Tại phiên họp toàn thể 4 mang tên “Hiệu quả năng lượng và các giải pháp công nghiệp tích hợp”
diễn ra sáng ngày 20/9, với tham luận có chủ đề “Tầm nhìn của Alstom trong vấn đề sử dụng
năng lượng hiệu quả” ông Henri Thierry Noirhomme, Chủ tịch Alstom Việt Nam đã đưa ra cách
đánh giá hiệu quả trong việc sản xuất bằng cách tăng sản lượng đồng thời giảm thời gian, công
sức và chi phí sản xuất.
Chủ tịch Alstom Việt Nam đã dẫn chứng bằng một loạt các ví dụ về hiệu quả năng lượng trong
giao thông như: sử dụng xe lửa siêu tốc sẽ giảm tải năng lượng tiêu thụ 5 lần so với máy bay, sử
dụng tàu điện ngầm trong giao thông đô thị sẽ giúp giảm 5 lần khí thải so với sử dụng xe buýt và
7 lần so với ô tô. Việc tối ưu hóa đường truyền tải điện cũng là một hình thức nâng cao hiệu quả
trong việc sử dụng năng lượng. Đáng chú ý, với ý tưởng sử dụng tuabin giữa hai hồ nước thấp và
cao, trong trường hợp thừa điện có thể cho tuabin chạy ngược lại chu trình để đưa dòng nước từ
thấp lên dòng nước cao mà vẫn có thể sinh ra điện năng, Chủ tịch của Alstom Việt Nam rất kỳ
vọng giải pháp này sẽ được áp dụng phổ biến tại các công trình thủy điện ở Việt Nam trong thời
gian không xa.
Ngoài ra, ông Noirhomme cũng nhấn mạnh về việc nâng cao hiệu quả trong sản xuất điện như
một đòn bẩy quan trọng nền kinh tế. Theo đó, các quốc gia cần phải chú trọng vào việc lựa chọn
cho mình các giải pháp và loại hình nhà máy điện phù hợp, dựa trên cơ sở sử dụng một cách
thông minh các cơ sở hạ tầng, tài nguyên và năng lượng hiện có.

Cắt băng khai mạc triển lãm GreenBiz
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Gian hàng của Alstom tại GreenBiz
Hiện nay, Alstom đã và đang làm việc chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để tìm ra các giải pháp
tối ưu để nâng cao hiệu suất sử dụng điện năng, với chi phí hợp lý nhất, góp phần thúc đẩy việc
thực hiện chiến lược Tăng trưởng xanh và bền vững của Việt Nam.
112. Siemens introduce solution for transportation in Vietnam – Vietnam Energy, 20th
Sep
http://nangluongvietnam.vn/news/vn/xa-hoi-van-hoa-giai-tri/siemens-gioi-thieu-giai--phap-chogiao-thong-do-thi-cua-viet-nam.html

Siemens giới thiệu giải pháp cho giao thông đô thị của Việt Nam
16:45 |20/09/2013

NangluongVietnam - Tại

Hội nghị & Triển lãm GreenBiz lần thứ 3 diễn ra từ ngày 19-20/9 tại
Hà Nội, Siemens sẽ giới thiệu danh mục sản phẩm và giải pháp nhằm giải quyết các thách
thức trong lĩnh vực công nghệ tòa nhà, chiếu sáng, cấp điện, y tế, nước, an ninh và đặc biệt
là trong lĩnh vực vận chuyển tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
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Gian hàng của Siemens
Hiện nay, 34% dân số của Việt Nam đang sinh sống tại các đô thị. Uớc tính con số này sẽ tăng lên
mức 45% vào năm 2020 và 60% vào năm 2030. Với tốc độ tăng trưởng đô thị hóa là 3,4%/năm,
mỗi năm có hơn 1 triệu người Việt Nam chuyển đến sống ở thành phố. Một mặt, dân số đang gia
tăng tại các thành phố đặt ra các thách thức to lớn cho cơ sở hạ tầng đô thị như: cung cấp nước, y
tế, điện, nhà ở và đặc biệt là hệ thống vận chuyển đô thị… Mặt khác, các yếu tố môi trường như
chất lượng không khí, chất lượng cuộc sống tại các thành phố cũng bị ảnh hưởng sâu sắc.
Theo phân tích của Siemens, dân số ngày càng tăng tại các thành phố đòi hỏi các giải pháp giao
thông tiện ích nhằm vận chuyển con người từ điểm A tới điểm B một cách hiệu quả. Hệ thống vận
chuyển cần được xây dựng, mở rộng và tối ưu hóa. Sự kết hợp của hệ thống giao thông vận
chuyển công cộng như các tuyến tàu điện ngầm, xe buýt thân thiện với môi trường (bao gồm xe
buýt điện và hybrid) và hệ thống quản lý giao thông thông minh là chìa khóa giải quyết tình trạng
này.
Trong tham luận của mình tại phiên họp toàn thể 4 mang tên “Hiệu quả năng lượng và các giải
pháp công nghiệp tích hợp” diễn ra sáng ngày 20/9, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Siemens Việt
Nam TS. Phạm Thái Lai cho biết, đến 80% rác thải cacbon trong không khí đều bắt đầu từ các
vấn đề như: toàn cầu hóa; tốc độ đô thị hóa; xu hướng sử dụng năng lượng nhiều tại các tòa nhà
cao tầng; tỷ lệ sử dụng phương tiện giao thông cá nhân gia tăng nhanh. Với các đô thị lớn trên thế
giới, trong đó, có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay phương tiện giao thông công cộng
mới chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu của người dân. Bài toán về giao thông công cộng tại
các đô thị cũng chính là vấn đề mà Siemens đang rất quan tâm.
Do đó, TS. Phạm Thái Lai đã tập trung giới thiệu các giải pháp cụ thể của Siemens cho các vấn đề
giao thông đô thị của Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố với mật độ dân số cao và hay bị tắc
nghẽn giao thông như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, phương án Giao thông toàn diện của Siemens có thể mang lại giải pháp hiệu quả thông
qua việc kết nối các hệ thống giao thông vận chuyển khác nhau. Đây cũng là một cách hiệu quả
và kinh tế để vận chuyển con người và hàng hóa an toàn đồng thời giảm thiểu tác hại tới môi
trường. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý giao thông thông minh của Siemens có thể giảm đáng kể
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tình trạng tắc nghẽn giao thông tại các thành phố lớn trên thế giới và tại Việt Nam.
Hiện tại, Siemens đang thực hiện “Dự án Thành phố Hồ Chí Minh Thế kỷ 21” nhằm xác định
những khả năng phát triển để thành phố trở thành một mô hình đô thị phát triển hàng đầu của thế
giới, ứng cử viên của danh hiệu “Thành phố của thế kỷ 21” trong thời gian tới.

Hội thảo
Do đó, tại GreenBiz năm nay, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Siemens Việt Nam TS. Phạm Thái
Lai sẽ tập trung giới thiệu các giải pháp cụ thể của Siemens cho các vấn đề giao thông đô thị của
Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố với mật độ dân số cao và hay bị tắc nghẽn giao thông như Hà
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, phương án Giao thông toàn diện của Siemens có thể mang lại giải pháp hiệu quả thông
qua việc kết nối các hệ thống giao thông vận chuyển khác nhau. Đây cũng là một cách hiệu quả
và kinh tế để vận chuyển con người và hàng hóa an toàn, đồng thời giảm thiểu tác hại tới môi
trường. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý giao thông thông minh của Siemens có thể giảm đáng kể
tình trạng tắc nghẽn giao thông tại các thành phố lớn trên thế giới và tại Việt Nam.
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113. Green-Biz 2013 – Exhibition and conference – Vietnam and World, 21st Sep
http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/KinhTe/2013/9/C80AEC1D9652BF87/

Hội nghị và Triển lãm Green-Biz 2013

Green-Biz 2013 giới thiệu nhiều giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam
Hội nghị và Triển lãm về các giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam (Green-Biz
2013) lần thứ ba vừa chính thức khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị do Phòng Thương mại Châu Âu
tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp cùng Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức
Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 bao gồm:Tăng cường nhận thức về lối sống xanh bao
gồm Giáo dục xanh và Tư duy xanh, Y tế và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Sản xuất
sạch hơn; Quản lý tài nguyên (xử lý nước và chất thải, tài nguyên tái tạo, phát triển đô thị bền
vững và toàn diện).
Green-Biz 2013 giới thiệu các giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam, tạo ra
kênh đối thoại giữa doanh nghiệp và Chính phủ, và tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam
và châu Âu. Green-Biz đã thu hút sự tham dự của các viện nghiên cứu, các cơ quan ban ngành,
các tổ chức dân sự, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu nhằm trao đổi ý
tưởng, thảo luận về sự hợp tác và tạo các cơ hội kinh doanh mới và mở rộng mạng lưới.Hội nghị
Green-Biz 2013 cũng thu hút trên 100 chuyên gia từ phía doanh nghiệp, Chính phủ và giới học
giả và các tổ chức quốc tế.
Theo Ngài Karl Falkenberg, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường của Ủy ban châu Âu, khi
Việt Nam và các nước châu Á ngày càng phát triển và thoát khỏi đói nghèo thì nhu cầu tiêu dùng
ngày càng cao sẽ tạo ra một khối lượng chất thải khổng lồ. Điều đó tạo nhiều áp lực nên nguồn tài
nguyên khan hiếm của hành tinh. Green-Biz là một mô hình hoàn hảo để tăng cường nhận thức
của các doanh nghiệp về các cơ hội xanh và thảo luận với các chuyên gia và các Chính phủ để
đưa ra một mô hình kinh tế bền vững, có khả năng cũng cấp cho 9 tỉ người các điều kiện sống phù
hợp.
Ông David Champion, Phó Chủ tịch EuroCham cho biết: “Mục tiêu của Green-Biz 2013 đặc biệt
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tập trung vào Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam nhằm hỗ trợ các giải pháp để giải quyết
các thách thức về môi trường, các vấn đề về năng lượng và biến đổi khí hậu. Là một sự kiện kết
nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, cũng như doanh nghiệp với Chính phủ, Green-Biz 2013 sẽ
trở thành một diễn đàn hàng đầu để thảo luận các giải pháp xanh bền vững cho Việt Nam”.
P.V
114. Bring green solutions to Vietnam - Tuoi tre online, 20th Sep

Mang giải pháp kinh doanh xanh tới Việt Nam
20/09/2013 02:34 (GMT + 7)

TT - “Cứu mình bằng các giải pháp kinh doanh xanh” - đó là thông điệp quan trọng từ hội nghị
GreenBiz 2013 khai mạc ngày 19-9 tại Hà Nội do Phòng Thương mại châu Âu, Bộ Công thương
và Phòng Thương mại và Công nghiệp VN tổ chức.
Bên lề hội nghị, Thứ trưởng Thương mại Thụy Điển Gunnar Oom cho biết người tiêu dùng ngày
càng đòi hỏi các sản phẩm và dịch vụ họ nhận được phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường,
tuân thủ các quy định về lao động, tiết kiệm năng lượng. “Việc áp dụng công nghệ thân thiện môi
trường là điều thiết yếu trong cạnh tranh toàn cầu” - Thứ trưởng Oom nói.
Theo ông Alex Ngian - đại diện của Philips, một trong những công ty tham gia triển lãm
GreenBiz trong khuôn khổ hội nghị lần này, VN cần củng cố những quy định nhằm hạn chế việc
sử dụng các thiết bị tiêu tốn năng lượng. Ông cho biết 80% hệ thống chiếu sáng trong các tòa nhà
ở VN vẫn dùng công nghệ cũ, lạc hậu.
H.GIANG
115. 18 French enterprises and organizationsz attended exhibition Green-Biz 2013 –
Financial Times, 19th Sep
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/kinh-doanh/18-doanh-nghiep-va-to-chuc-phap-tham-du-trienlam-green-biz-2013

18 doanh nghiệp và tổ chức Pháp tham dự triển lãm Green Biz 2013
19/09/2013 12:45
(TBTCO) - Lần thứ ba liên tiếp tham dự triển lãm Green Biz- Triển lãm về các giải pháp
kinh doanh xanh của châu Âu tại Việt Nam, với tư cách là khách mời danh dự của triển
lãm, phái đoàn gồm 18 doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu của Pháp đã tới tham dự sự kiện.
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Các doanh nghiệp và tổ chức của Pháp tham dự Green- Biz 2013. Ảnh: V.Luyện

Tham dự Green Biz 2013, Cơ quan thương mại Pháp tại Việt Nam UBIFRANCE, cùng với các
đối tác là Cơ quan Phát triển Pháp AFD và Cơ quan Quản lý Năng lượng và Môi trường ADEME,
đã tập hợp các doanh nghiệp xanh, đa quốc gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau: công
nghệ sinh học, tín chỉ các bon, năng lượng tái tạo, chất lượng không khí, phương tiện giao thông
thân thiện với môi trường...
18 doanh nghiệp và tổ chức Pháp tham gia Green Biz 2013 bao gồm: AGUASMART, ALSTOM,
APB ENVIRONNEMENT, ARIA TECHNOLOGIES, BC SOLAR, CARBONIUM,
COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE, DASSAULT SYSTEMES, EDF, INERIS,
PRIAMA, SCHNEIDER ELECTRIC, SIREA, VALOREM và VINCI. Tất cả các doanh nghiệp
này đều mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc hỗ trợ phát triển bền vững.
Từ 20 năm nay, lĩnh vực môi trường ở Việt Nam luôn nhận được sự trợ giúp tài chính và kỹ thuật
lớn từ phía Pháp, thông qua các công ty Pháp hoạt động tại Việt Nam và qua các kênh hỗ trợ về
tài chính (Cơ quan Phát triển Pháp AFD và Tổng cục Kho bạc, v.v.). Hơn 30 dự án trong lĩnh vực
nước và lọc nước đã được thực hiện với tổng số tiền 350 triệu euro cùng với đối tác Việt Nam.
Sự có mặt của phái đoàn Pháp tại triển lãm Green - Biz lần này sẽ đem tới nhiều cơ hội gặp gỡ và
trao đổi giữa các doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực môi trường và
cùng nhau kết nối quan hệ đối tác thương mại, công nghiệp và công nghệ bền vững./.
Vũ Luyện
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116. New technology saves 80% electrical energy – 19th Sep, Dien dan dau tu
http://diendandautu.vn/c4n2013091916042628740/cong-nghe-moi-co-the-giup-tiet-kiem-8-diennang.html

Công nghệ mới giúp tiết kiệm 80% điện năng
Thứ năm, ngày 19/09/2013, 15:58

Cầu Rồng Đà Nẵng là một trong những công trình đô thị sử dụng giải pháp chiếu sáng của
Philips Việt Nam. Ảnh tư liệu
(DĐĐT) - Giải pháp chiếu sáng LED có thể giúp các cơ quan và người tiêu dùng tiết kiệm
tới 80% điện năng tiêu thụ cho việc chiếu sáng hiện tại, ông Alex Ngian, Tổng giám đốc
ngành chiếu sáng Philips Việt Nam nói trong khuôn khổ Triển lãm Green-Biz 2013, sáng
19/9 tại Hà Nội.
Ông Ngian cũng cho biết công ty Philips đã tham gia nhiều chương trình hưởng ứng các chủ
trương tiết kiệm điện cho các hộ gia đình ở nông thôn, thí dụ như chương trình đổi bóng đèn tiết
kiệm điện ở khu vực nông thôn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Tuy nhiên, do Việt Nam hiện chưa có sự bắt buộc dùng bóng đèn tiết kiệm điện nên nhiều chương
trình tiết kiệm điện chưa đạt kết quả cao và người tiêu dùng chưa thực sự hướng tới tiệc tiết kiệm
điện.
Ông Alex Ngian cũng cho biết không chỉ khu vực nông thôn mà ngay tại các đô thị ở Việt Nam,
nhiều công trình, tòa nhà cao tầng như khách sạn, cao ốc vẫn sử dụng các công nghệ chiếu sáng
cũ nên tốn nhiều điện năng.
“80% các tòa nhà tại các đô thị ở Việt Nam hiện vẫn sử dụng công nghệ chiếu sáng cũ. Nếu thay
đổi công nghệ chiếu sáng hiện đại, lượng điện tiêu thụ sẽ được tiết kiệm tới 40%. Còn nếu sử
dụng các công nghệ thông minh, lượng điện tiết kiệm còn có thể lên tới 60-80%”, ông Ngian nói.
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Một chuyện cũng khiến việc sử dụng bóng đèn LED còn chưa được phổ biến tại Việt Nam là giá
thành.
“Hiện thuế nhập khẩu đèn LED vẫn còn ở mức 25%, do vậy nếu mức thuế này được giảm xuống
thì giá thành và công nghệ đèn LED sẽ được tiếp cận tốt hơn”, ông Ngian nói.
Ngoài các công nghệ chiếu sáng mới, công ty Philips cũng tham gia giới thiệu các giải pháp công
nghệ và thiết bị nhằm kiểm soát các bệnh không lây ở Việt Nam.
Theo ông Ngô Văn Huy, Tổng giám đốc quốc gia của Philips Việt Nam, trong 10 năm vừa qua,
Philips đã hỗ trợ công tác hiện đại hóa các bệnh viện tại Việt Nam thông qua việc tham gia các dự
án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ Úc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ngân hàng Thế giới.
“Thông qua việc cung cấp thiết bị y tế trên khắp lãnh thổ Việt Nam kết hợp với Bộ Quốc phòng
và Viện Tim mạch Việt Nam, Philips đã góp phần vào quá trình nâng cao chất lượng chăm sóc
sức khỏe tại Việt Nam”, ông Huy cho biết.
Các công nghệ xanh được Philips giới thiệu tại Green-Biz 2013 gồm các giải pháp chiếu sáng
LED, OLED cho văn phòng, nhà xưởng; chiếu sáng ngoài trời, chiếu sáng mỹ thuật…
Còn các giải pháp xanh trong chăm sóc sức khỏe giới thiệu tới khách tham quan gồm máy theo
dõi bệnh nhân, máy trợ thở, máy cộng hưởng từ, các giải pháp chăm sóc sức khỏe ở nhà…
Cho đến nay, nhiều công trình lớn tại các địa phương Việt Nam đang được áp dụng công nghệ
chiếu sáng hiện đại của Philips như Cầu Rồng tại Đà Nẵng, khu du lịch Bà Nà Hill (Đà Nẵng),
nhà hàng trên sông Hương (Huế), tòa nhà A&B tại quận 1, TP. HCM...
C. Thành
117. Save 80% electrical energy with LED lighting technology – 19th Sep, Phap luat & Xa
hoi
http://phapluatxahoi.vn/20130919104753362p1001c1015/tiet-kiem-den-80-voi-cong-nghe-chieusang-led.htm

Tiết kiệm đến 80% lượng điện năng với công nghệ chiếu sáng LED
Thứ Năm, 19/09/2013 16:00
(PL&XH)- Giải pháp chiếu sáng LED có thể giúp các cơ quan và người tiêu dùng tiết kiệm
tới 80% điện năng tiêu thụ cho việc chiếu sáng hiện tại
Trong khuôn khổ Triển lãm Green-Biz 2013, sáng 19/9 tại Hà Nội, ông Alex Ngian, Tổng giám
đốc ngành chiếu sáng Philips Việt Nam cho biết, công ty Philips đã tham gia nhiều chương trình
hưởng ứng các chủ trương tiết kiệm điện cho các hộ gia đình ở nông thôn, thí dụ như chương
trình đổi bóng đèn tiết kiệm điện ở khu vực nông thôn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Tuy nhiên, do Việt Nam hiện chưa có sự bắt buộc dùng bóng đèn tiết kiệm điện nên nhiều chương
trình tiết kiệm điện chưa đạt kết quả cao và người tiêu dùng chưa thực sự hướng tới tiệc tiết kiệm
điện.
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Ông Alex Ngian cũng cho biết không chỉ khu vực nông thôn mà ngay tại các đô thị ở Việt Nam,
nhiều công trình, tòa nhà cao tầng như khách sạn, cao ốc vẫn sử dụng các công nghệ chiếu sáng
cũ nên tốn nhiều điện năng.
“80% các tòa nhà tại các đô thị ở Việt Nam hiện vẫn sử dụng công nghệ chiếu sáng cũ. Nếu thay
đổi công nghệ chiếu sáng hiện đại, lượng điện tiêu thụ sẽ được tiết kiệm tới 40%. Còn nếu sử
dụng các công nghệ thông minh, lượng điện tiết kiệm còn có thể lên tới 60-80%”, ông Ngian nói.
Một chuyện cũng khiến việc sử dụng bóng đèn LED còn chưa được phổ biến tại Việt Nam là giá
thành.
“Hiện thuế nhập khẩu đèn LED vẫn còn ở mức 25%, do vậy nếu mức thuế này được giảm xuống
thì giá thành và công nghệ đèn LED sẽ được tiếp cận tốt hơn”, ông Ngian nói
Ngoài các công nghệ chiếu sáng mới, công ty Philips cũng tham gia giới thiệu các giải pháp công
nghệ và thiết bị nhằm kiểm soát các bệnh không lây ở Việt Nam.
Theo ông Ngô Văn Huy, Tổng giám đốc quốc gia của Philips Việt Nam, trong 10 năm vừa qua,
Philips đã hỗ trợ công tác hiện đại hóa các bệnh viện tại Việt Nam thông qua việc tham gia các dự
án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ Úc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ngân hàng Thế giới.
“Thông qua việc cung cấp thiết bị y tế trên khắp lãnh thổ Việt Nam kết hợp với Bộ Quốc phòng
và Viện Tim mạch Việt Nam, Philips đã góp phần vào quá trình nâng cao chất lượng chăm sóc
sức khỏe tại Việt Nam”, ông Huy cho biết.
Các công nghệ xanh được Philips giới thiệu tại Green-Biz 2013 gồm các giải pháp chiếu sáng
LED, OLED cho văn phòng, nhà xưởng; chiếu sáng ngoài trời, chiếu sáng mỹ thuật…
Còn các giải pháp xanh trong chăm sóc sức khỏe giới thiệu tới khách tham quan gồm máy theo
dõi bệnh nhân, máy trợ thở, máy cộng hưởng từ, các giải pháp chăm sóc sức khỏe ở nhà…
Cũng theo ông Huy, với sứ mạng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, Philips
không ngừng phát triển những sáng tạo xanh với những sản phẩm và giải pháp góp phần và hệ
sinh thái khỏe mạnh như giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng giúp giảm bớt lượng khí thải
carbon xuống thấp, việc tái sử dụng và tăng vòng đời sản phẩm. Philips còn luôn hướng tới việc
nâng cao chất lượng sống tại các đô thị, giúp người dân tiếp cận với việc chăm sóc sức khỏe và
phát triển một thế giới bền vững hơn. Được biết, hiện nay, Philips đã giúp cải thiện chất lượng
cuộc sống của hơn 1,7 tỷ người/năm và mục tiêu là tăng con số đó lên 3 tỷ người/năm.
P.V
118.

80% population in rural can’t access clean water – 23rd Sep, TBKTSG online

http://www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/sukien/102987/80-dan-nong-thon-khong-tiep-canduoc-nuoc-sach.html

80% dân nông thôn không tiếp cận được nước sạch
Thứ Hai, 23/9/2013, 22:29 (GMT+7)
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Một gian hàng tại triển lãm GreenBiz 2013 - Ảnh: Thùy Dung
(TBKTSG Online) – Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá ấn tượng, tuy nhiên, nhiều
chuyên gia cho rằng, Việt Nam mới chỉ coi trọng yếu tố tăng trưởng mà quên đi tính bền
vững khi hiện có tới 80% người dân nông thôn không tiếp cận được nguồn nước sạch.
Đây là thông tin được đưa ra trong chuỗi hội thảo về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững,
được tổ chức song song với Triển lãm GreenBiz 2013 diễn ra hai ngày 19 và 20-9 tại Hà Nội.
Tại buổi hội thảo về quản lý tài nguyên, xử lý chất thải và nước thải, giáo sư Max Preussner cho
hay, có tới 80% người dân nông thôn Việt Nam không tiếp cận được nguồn nước sạch; mới chỉ có
10% nước thải ở khu vực đô thị được xử lý, trong khi ở nông thôn con số này gần như bằng 0.
Hơn nữa, tại Việt Nam, phí xử lý nước thải chưa bao giờ được nhắc tới.
Trong lĩnh vực y tế cũng tương tự, theo số liệu của Bộ Y tế, hiện nay cả nước có 13.511 cơ sở y tế
các loại, bao gồm cơ sở khám chữa bệnh, dự phòng, đào tạo y, dược, sản xuất thuốc và các trạm y
tế xã. Mỗi ngày chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh tại tuyến bệnh viện Trung ương là 7,3 tấn, tại
tuyến tỉnh, huyện là 38,8 tấn. Nước thải y tế phát sinh mỗi ngày tại tuyến Trung ương là 30.159
m3 và tại tuyến tỉnh, huyện là 90.752m3.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Hà, Phó cục trưởng Cục quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế, chỉ
khoảng 69% bệnh viện và 32% cơ sở y tế có hệ thống hoặc thuê xử lý chất thải rắn nguy hại.
Trong khi đó, đa số các cơ sở đào tạo y, dược, các trạm y tế xã chưa có hệ thống xử lý nước thải
đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo quy định.
Theo giáo sư Max Preussner, riêng với lĩnh vực nước sạch, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025,
100% dân cư đô thị được tiếp cận nước sạch, 70-80% nguồn nước thải được xử lý trước khi thải
ra môi trường và có khoảng 20-30% nguồn nước được xử lý này sẽ được tái sử dụng.
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Để đạt được mục tiêu này, theo giáo sư Max Preussner, Việt Nam cần phải tăng cường tuyên
truyền, giáo dục thế hệ trẻ để họ tránh, giảm hoặc tái sử dụng nguồn tài nguyên. Hơn nữa, nhà
nước cần phải có những quy định và luật lệ rõ ràng liên quan đến các tiêu chuẩn xử lý nước, nước
thải, chất thải rắn…
Thùy Dung
119.

Green-Biz 2013: green business for Vietnam – Dien dan doanh nghiep, 20th Sep

http://dddn.com.vn/doanh-nghiep/greenbiz-2013-kinh-doanh-xanh-cho-dn-viet-20130924023619995.htm

Chủ Nhật, 29/09/2013 - 07:36

Green-Biz 2013: Kinh doanh xanh cho DN Việt
(DĐDN) - Với hàng loạt sự kiện và triển lãm về công nghệ xanh được mang tới từ các DN Châu
Âu, Green Biz 2013 do EuroCham cùng VCCI và Bộ Công Thương tổ chức mới đây đã kết nối
được các giải pháp kinh doanh xanh giữa DN Châu Âu tới DN VN cũng như DN với Chính phủ.

Vượt ra khỏi một hội nghị và triển lãm trưng bày các công nghệ xanh hàng đầu thế giới và những
ứng dụng của nó đối với sự phát triển bền vững của DN, Green Biz còn mở rộng đến sự phát triển
của các cộng đồng dân cư, đề xuất các chính sách vĩ mô, tạo điều kiện cho những giải pháp xanh
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đi vào cuộc sống…; đồng thời mang thông điệp của người tiêu dùng thông minh tới DN. Thông
qua đó DN có thể gặt hái được những lợi ích từ chính sách tiêu dùng xanh, sản xuất xanh mang
lại…
Giải pháp xanh đến từ Châu Âu
70 DN, tập đoàn hàng đầu thế giới tại Châu Âu đã đến tham dự và giới thiệu công nghệ xanh tại
Green Biz, trong đó có các tập đoàn như: Philips Electronics VN, Schneider Electric VN, Holcim
VN, Siemens VN... các DN công nghệ xanh đến từ Ba Lan, Đan Mạch, Đức, Pháp, Thụy Điển,
CH Czech… Chẳng hạn, hãng Konseb của Thụy Điển đã giới thiệu các công nghệ đặc biệt trong
lĩnh vực xử lý nước thải và sấy khô bằng năng lượng mặt trời. Theo ông Eddie Bjelton - đại diện
Konseb cho biết, đây là những công nghệ đơn giản, mạnh mẽ, đáng tin cậy, có hiệu quả kinh tế và
năng lượng.
Cơ hội cho DN Việt
Ông Karl Falkenberg - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường của
Ủy ban Châu Âu nhấn mạnh: “Khi VN và các nước Châu Á ngày Green Biz 2013 đã gửi đi
một thông điệp rõ ràng về
càng phát triển và thoát khỏi đói nghèo thì nhu cầu tiêu dùng ngày
vai trò, vị trí của kinh
càng cao sẽ tạo ra một khối lượng chất thải khổng lồ. Điều đó tạo
doanh xanh đối với sự
nhiều áp lực nên nguồn tài nguyên khan hiếm của hành tinh chúng ta.
phát triển bền vững.
Với sự phát triển kinh tế thành công, chúng ta sẽ phải tập trung nhiều
hơn vào sự bền vững! Green-Biz là một mô hình hoàn hảo để tăng cường nhận thức của các DN
về các cơ hội xanh và thảo luận với các chuyên gia và các Chính phủ để đưa ra một mô hình kinh
tế bền vững, có khả năng cung ứng cho 9 tỉ người các điều kiện sống phù hợp!”.
Cùng quan điểm, Bà Phạm Thị Thu Hằng - Tổng thư ký VCCI cho biết, đổi mới mô hình tăng
trưởng, tăng trưởng có chất lượng là định hướng chiến lược mà Nhà nước và Chính phủ VN sẽ
triển khai quyết liệt trong thập kỷ này và các thập kỷ tiếp theo. Trong quá trình triển khai, không
thể thiếu vai trò của các DN và sự hợp tác quốc tế, nhất là các DN đến từ Châu Âu, trung tâm
hàng đầu về công nghệ xanh của thế giới. VCCI sẵn sàng chắp mối kinh doanh, tiếp tục xây
dựng mối quan hệ bền vững với các DN Châu Âu và các DN VN”, bà Hằng nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Cẩm Tú - Thứ Trưởng Bộ Công Thương khẳng định: Bằng việc tham gia tổ chức,
Bộ Công thương thể hiện sự ủng hộ hoạt động sản xuất và kinh doanh bền vững tới toàn thể cộng
đồng, vì một nền kinh tế xanh tại VN.
Green Biz 2013 đã gửi đi một thông điệp rõ ràng về vai trò, vị trí của kinh doanh xanh đối với sự
phát triển bền vững. Thiết nghĩ các DN VN là những người đi sau cần học hỏi, tận dụng tốt các
công nghệ xanh của các DN Châu Âu, bởi đây không chỉ nhằm bảo vệ môi trường, tiết kiệm
nhiên liệu mà còn là sự phát triển bền vững, trường tồn của DN.
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TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI:
Cầu nối giữa các DN VN và DN Châu Âu
Xây dựng và phát triển một nền kinh tế xanh đã và đang là vấn đề cấp bách, thu hút
được sự quan tâm của các bên liên quan từ cấp Chính phủ, các DN tham gia hoạt
động trong nền kinh tế và cả các nhà đầu tư nước ngoài. Thông qua Green Biz, các
DN VN có thể tiếp thu nhiều thông tin và giải pháp công nghệ xanh, mà còn là cầu
nối giữa các DN VN trong nhiều lĩnh vực và các tổ chức, Cty đối tác đến từ Châu Âu.
Bên cạnh đó, đây cũng là kênh đối thoại quan trọng giúp các nhà hoạch định chính
sách cấp cao của VN lắng nghe các chia sẻ của các chuyên gia trong nước, các tổ
chức quốc tế, tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng DN.
Ông Preben Hjortlund - Chủ tịch EuroCham:
Cùng hướng tới sự phát triển bền vững
Một lần nữa EuroCham đưa vấn đề phát triển bền vững tại VN, cần có một nỗ lực
chung để có thể vượt qua những thử thách và khó khăn, cùng nhau hướng tới sự phát
triển bền vững, một tương lai xanh. Green Biz đưa ra cơ hội để giải quyết các vấn đề
khác nhau, là nơi hướng nỗ lực của VN tới một nền kinh tế bền vững và thịnh vượng
trong tương lại. Các chủ đề nóng như: đô thị hóa, giao thông vận tải và cơ sở hạ
tầng… đến các vấn đề như: sản xuất tiêu dùng bền vững, các vấn đề trong quản lý
nguồn tài nguyên, hiệu suất năng lượng và xử lý rác thải… Tất cả những điều này rất
quan trọng cho sự phát triển bền vững trong tương lai của VN.
Quốc Anh
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EU share green growth solution – Cong Thuong, 21st Sep
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EU chia sẻ giải pháp tăng trưởng xanh
21/09/2013 08:25:31

Kinh nghiệm của các doanh nghiệp (DN) châu Âu
cho thấy, tăng trưởng xanh là hướng đi hợp lý, hiệu
quả và tiết kiệm, đem lại sự phát triển bền vững, ổn
định và giảm thiểu các chi phí do ảnh hưởng đến
môi trường.
Theo số liệu thống kê, hiện nay khoảng 34% dân số của
Việt Nam đang sinh sống tại các đô thị. Con số này sẽ
tăng lên 45% vào năm 2020 và 60% vào năm 2030. Với
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tốc độ đô thị hóa 3,4%/năm, mỗi năm có hơn 1 triệu người chuyển đến sống ở thành phố. Việc
dân số gia tăng tại các thành phố đã đặt ra các thách thức to lớn về cơ sở hạ tầng đô thị. Bên cạnh
đó, yếu tố môi trường như chất lượng không khí ô nhiễm... đã làm cuộc sống ở thành phố bị ảnh
hưởng sâu sắc.
Ông Karl Falkenberg- Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường (Ủy ban châu Âu - nhấn mạnh:
“Khi Việt Nam và các nước châu Á ngày càng phát triển và thoát khỏi đói nghèo thì nhu cầu tiêu
dùng ngày càng cao, tạo ra một khối lượng chất thải khổng lồ. Vì vậy, bên cạnh việc phát triển
kinh tế thành công, chúng ta sẽ phải tập trung nhiều hơn vào yếu tố bền vững”.
Tuy nhiên, theo ông Preben Hjortlund- Chủ tịch EuroCham- thách thức lớn nhất của Việt Nam
đối với vấn đề tăng trưởng xanh là đổi mới tư duy của các nhà hoạch định chính sách, các nhà sản
xuất và người tiêu dùng. Chính phủ cần tiến hành những bước đi chắc chắn nhằm hướng người
dân đi theo hướng tư duy xanh, hợp tác lâu dài, thay vì
chạy theo lợi nhuận cao trong ngắn hạn.
Ngày 19/9, Phòng Thương mại châu Âu
Bắt đầu từ chính sách
tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp
Thực tế, bản thân các DN cũng rất muốn phát triển cùng Bộ Công Thương, Phòng Thương
kinh tế đi liền với việc bảo vệ môi trường. Nhưng DN mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ
lại chịu sức ép lớn về doanh thu, chất lượng sản phẩm, chức Triển lãm về các giải pháp kinh
cạnh tranh... Điều này đặt ra cho Chính phủ cần có doanh xanh của châu Âu tại Việt Nam
chính sách để khuyến khích DN phát triển bền vững (Green-Biz 2013). Green-Biz 2013 thu
như giảm thuế, hoặc thực hiện hỗ trợ giá để thay đổi hút 70 DN châu Âu tham gia.
hành vi, bên cạnh đó là tạo điều kiện và khuyến khích
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo hướng phát triển bền vững và không gây ô nhiễm
môi trường. Bởi, mặc dù Chính phủ đã có nhiều cơ chế để khuyến khích các DN áp dụng công
nghệ tiên tiến, sản xuất xanh và sạch nhưng hầu hết các DN FDI đều thấy vẫn cân những cơ chế
ưu đãi hơn nữa để có thể yên tâm gắn bó lâu dài tại Việt Nam.
Ông Preben Hjortlund nhấn mạnh: Việt Nam có những lợi thế để phát triển các loại năng lượng,
như năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Do đó, DN Việt Nam cần lựa chọn các đối tác phù hợp
để chuyển giao công nghệ và nâng cao trình độ quản trị, nhằm đưa ra các sản phẩm có chất lượng
cao để từ đó thâm nhập các thị trường lớn, như EU.
Chia sẻ về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết, để thực hiện mục
tiêu “tăng trưởng xanh”, song song với việc phát triển kinh tế, Chính phủ Việt Nam cũng quan
tâm đến phát triển các ngành sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên với giá trị gia tăng cao;
khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại phát triển sản xuất để giảm phát thải khí nhà kính,
nâng cao năng suất, chất lượng; tạo thêm việc làm từ các ngành công nghiệp xanh.
Nguyễn Hường

150

121.
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Green-Biz 2013 conference and Exhibition – SaigonTimes weekly, 28th Sep
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