Tin hợp tác quốc tế

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP
THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG TRONG TẬN DỤNG CHẤT THẢI
VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG VÙNG SÂU VÙNG XA”
Sáng ngày 15/8/2022, tại Trường Đại học Khoa
học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã diễn ra lễ khai mạc hội
thảo khoa học quốc tế “Công nghệ phù hợp thân
thiện môi trường trong tận dụng chất thải và phục
hồi môi trường vùng sâu vùng xa”.
Hội thảo khoa học quốc tế được tổ chức trong
khuôn khổ dự án hợp tác giữa Đại học
Lomonosov Moscow, Cộng hòa Liên bang Nga
(CHLB Nga) với 5 quốc gia ASEAN (bao gồm:
Indonesia, Thái Lan, Philippine, Lào và Việt Nam).
Hội thảo diễn ra từ ngày 15 - 20/8/2022 tại Hà Nội
và Quảng Ninh với những phiên trao đổi chuyên
sâu và các chuyến tham quan thực tế tại các
nhà máy xử lý nước thải, khu vực bãi thải mỏ, khu
vực nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ninh.

Hơn 50 đại biểu là các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, điều phối viên của các tổ chức phi
chính phủ, các nhà lập kế hoạch, nhà quản lý và hoạch định chính sách tới từ Việt Nam, CHLB
Nga, Hồng Kong, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Lào tham dự hội thảo theo hình thức trực
tiếp kết hợp với trực tuyến. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ cùng nhau thảo luận
về các vấn đề môi trường ở những vùng xa xôi hẻo lánh, nơi nguồn lực cho hoạt động bảo vệ
môi trường còn hạn chế. Đặc biệt ở những nơi có đặc điểm nguồn thải thường phân tán, nhận
thức của cộng đồng còn chưa đầy đủ.... Xem thêm tại đây
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