
 
 

 

Cập nhật Văn bản pháp luật mới về Môi trường 

Cập nhật và thực thi các văn bản môi trường có liên quan là hoạt động quan trọng 
và cần thiết đối với các Doanh nghiệp đặc biệt là các Đơn vị đang áp dụng và được 
đánh giá phù hợp với Tiêu chuẩn hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001. Trong thời 
gian qua, nhiều văn bản pháp luật môi trường được nhà nước ban hành có ảnh hưởng 
trực tiếp đến Doanh nghiệp như: Xử phạt vi phạm hành chính (Nghị định 
155/2016/NĐ-CP), Bảo vệ Môi trường đối với cụm công nghiệp, khu kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vu 
(Thông tư 31/2016/TT-BTNMT), Phí Bảo vệ Môi trường đối với nước thải (NĐ 
154/2016/NĐ-CP)… Là Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Anh, đơn vị có hơn 100 
năm tiên phong trong việc phát triển, gắn kết Tiêu chuẩn vào hoạt động thực tế của 
doanh nghiệp và với kinh nghiệm của Tổ chức chứng nhận hàng đầu trong lĩnh vực Môi 
trường hiện nay, BSI Việt Nam tổ chức Hội thảo với chi tiết như sau: 

 

 Thời gian tổ chức:  

- Đợt 1: Lúc 08:30 – 11:30 ngày 29/12/2016 

- Đợt 2: Lúc 13:30 – 16:30 ngày 29/12/2016 

 Địa điểm: Phòng hội thảo BSI – Phòng 404 – Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, 

Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam  

 Phí Tham dự: 300.000 VND/ Đại biểu (đã bao gồm thuế 10% VAT). Giảm 20% 

cho các Doanh nghiệp là khách hàng của BSI 

 

 

 

 

HỘI THẢO 
 



 
 

 

 Đối tượng: Đại diện lãnh đạo, Trưởng phòng Nhân sự/Môi trường và Phụ trách 

HSE. 

 Lưu ý: Quý Doanh nghiệp vui lòng đăng ký trước ngày 27-12-2016 nhằm 

giúp chúng tôi thực hiện công tác sắp xếp Hội thảo cuối năm được thuận tiện. 

 

Do số ghế dành cho Đại biểu có hạn, các đơn vị đăng ký sớm sẽ được ưu tiên giữ 

chỗ. Mỗi đơn vị không quá 02 đại biểu. Đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ: 

Ms. Đào Thục Uyên Ly – Phụ trách Hội thảo  

Tel. 08 3820 0066 Ext.124  

HP. 091 788 2060 

Email: uyenly.dao@bsigroup.com 
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