
 

   

 

 

 

 

 
 
 

Chủ đề: Thư mời tham dự Hội thảo cấp khu vực lần thứ nhất - Dự án 
“Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế để bảo vệ môi trường biển 
và các rạn san hô ở khu vực Đông Nam Á: Inđônêxia, 
Campuchia, Philipin và Việt Nam” (3RProMar) - ngày 30-
21/5/2022 

 
 
Kính gửi Quý Đại biểu, 
 
Thay mặt cho Dự án 3RProMar - là dự án hợp tác Đức và khu vực ASEAN 
do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp thực hiện với Ban thư ký 
ASEAN dưới sự ủy quyền của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang 
Đức (BMZ) - chúng tôi xin gửi tới quý đại biểu lời chào trân trọng nhất. 
 
Xuyên suốt dự án 3RProMar, chúng tôi sẽ triển khai thực hiện 03 chuỗi Hội 
thảo cấp khu vực, theo đó chuỗi hội thảo lần thứ nhất sẽ được tổ chức trong 
các ngày 30-31/5/2022 theo hình thức kết hợp trực tiếp tại Jakarta (đại biểu 
Indonesia), tại Phnom Penh (đại biểu Cam-pu-chia), và trực tuyến thông qua 
nền tảng Microsoft Teams. 
 
Với chủ đề “Thúc đẩy Kế hoạch Hành động Khu vực ASEAN (ASEAN RAP) 
về Chống rác thải đại dương”, Hội thảo cấp khu vực lần thứ nhất quy tụ các 
cơ quan đầu mối quốc gia (NFP) của các Nhóm công tác ASEAN về môi 
trường biển và đới bờ (AWGCME), các thành phố bền vững môi trường 
(AWGESC), và hóa chất và chất thải (AWGCW); các Nhóm công tác ASEAN 
có liên quan khác; các ngành công nghiệp; lĩnh vực tài chính; các học giả; tổ 
chức phát triển; đại diện xã hội dân sự; cũng như các Đối tác Đối thoại / Phát 
triển ASEAN. 
 
Hội thảo hướng tới các mục tiêu: (a) tạo ra diễn đàn thảo luận và đề xuất các 
khuyến nghị thúc đẩy giai đoạn lập kế hoạch triển khai Kế hoạch Hành động 
Khu vực ASEAN về Chống rác thải đại dương; (b) nghiên cứu các cơ hội đóng 
góp cho triển khai Kế hoạch Hành động Khu vực ASEAN về Chống rác thải 
đại dương của dự án 3RProMar; (c) thảo luận về các thách thức và chia sẻ 
kinh nghiệm thực tiễn tốt về chính sách, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sự 
tham gia của khu vực tư nhân và nhận thức của cộng đồng trong việc xử lý 
rác thải đại dương từ đất liền ở các cấp độ khu vực, quốc gia, và địa phương; 
(d) thúc đẩy chuyển giao các chiến lược và thông lệ trong khu vực đến các 
lĩnh vực hoạt động của các bên liên quan ở cấp độ quốc gia và địa phương, 
tạo điều kiện để các bên liên quan hỗ trợ việc thực thi các giải pháp ở quốc 
gia của mình, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn.  
 
Nhân sự kiện này, chúng tôi trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự trực 
tuyến Hội thảo cấp khu vực lần thứ nhất vào thời gian trên 
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Quý đại biểu vui lòng tham khảo khung ý tưởng, chương trình dự kiến, và đơn 
đăng ký tham dự được đính kèm theo thư mời này. 
 
 

Xin trân trọng cảm ơn và chúng tôi kính mong quý đại biểu có thể vui lòng 

xác nhận thông tin tham dự.  

 

Trân trọng, 

 

 

 

 

Ông Piyush Dhawan 

Cố vấn trưởng 
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