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Triển lãm và Diễn đàn hợp tác Quốc tế về Môi trường tại Macao 2008 
Chủ đề: Nước, Năng lượng và phát triển bền vững 

Thời gian: 23-25 tháng 4 năm 2008 
Địa điểm: Trung tâm hội nghị triển lãm Cotai Strip tại Venetian Macao 

 
 
 
TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  
Khám phá những ý tưởng và giải pháp mới cho ngành công nghệ môi trường thế giới 
 
Đón đầu xu hướng phát triển  mới và cơ hội kinh doanh trong việc phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả nguồn 
nước và năng lượng 
 
Bảo vệ môi trường đang đặt ra yêu cầu cấp bách đối với mỗi cá nhân và tập thể.  Đóng vai trò quan trọng trong 
chiến dịch phát động toàn cầu về phát triển bền vững và có tinh thần trách nhiệm cao, Đặc khu hành chính 
Macao mong muốn sẽ luôn giữ vai trò tiên phong trong việc tổ chức diễn đàn quảng bá tư tưởng: “Hướng tới 
môi trường xanh, sử dụng phượng tiện sạch và sống khoẻ mạnh” 
 
Công nghệ và giải pháp xanh đang trở thành  chủ đề thảo luận chính trong các doanh nghiệp cũng như trong 
nghiên cứu và cải tiến công nghệ. 
 
Về vấn đề trên, Triển lãm môi trưòng quốc tế và diễn đàn hợp tác Macao 2008 do chính phủ tổ chức sẽ cung cấp 
diễn đàn chia sẻ những thông tin mới nhất nhằm kêu gọi sự quan tâm và ý thức bảo vệ môi trường toàn cầu. Sự 
kiện này hướng tới các chuyên gia, cơ quan chính phủ, các ngành công nghiệp, tổ chức tài chính, tổ chức 
phi chính phủ và tổ chức dân sự để tăng cường hơn nữa hợp tác bảo vệ môi trường.  
 
Triển lãm MIECF 2008 là nơi gặp gỡ và thảo luận của các chuyên gia hàng đầu thế giới về các lĩnh vực như: 
tiết kiệm năng lương, giảm phát khí thải nhà kính,  sử dụng hiệu quả và xử lý nguồn nước, sản xuất sạch, 
xây dựng thành phố sinh thái và giao thông vận tải bền vững. Mỗi chủ đề trong diễn đàn đều diễn ra 
đồng thời, tập trung vào vấn đề và giải pháp môi trưòng có tính ứng dụng cao với bài phát biểu của cộng 
đồng khoa học và các ngành công nghiệp khác nhau. 
 
Triển lãm cũng giới thiệu những tiến bộ mới nhất trong ngành công nghệ môi trường, kỹ thuật và phương pháp 
hiện đại, thúc đẩy quan hệ đối tác giữa nhà cung cấp và người sử dụng dịch vụ nhằm tạo ra  những chuyển biến 
tích cực mang tính lâu dài, hướng tới một nền kinh tế xanh, và cần bằng sinh thái. 
 
Chính quyền đặc khu hành chính Macao rất vinh dự khi được mời quý vị tới tham gia triển lãm môi trường quốc 
tế và diễn đàn hợp tác Macao 2008 (MIECF 2008). Ủy ban triển lãm 2008 do Văn phòng trưởng đặc khu phối 
hợp với Hội đồng môi trưòng (EC),  Viện xúc tiến thương mại và đầu tư Macao (IPIM), Trung tâm dịch vụ kinh 
tế Macao (DSE), Văn phòng du lịch chính phủ Macao (MGTO) và Văn phòng thông tin chính phủ (GCS) điều 
hành. 
 
Thành phố Macao luôn đón chào và đánh giá cao sự hiện diện của quý vị tại Triển lãm quốc tế MIECF 2008. 
Chúng tôi hy vọng qúy vị sẽ có cơ hội tận hưỏng vẻ đẹp của Macao cũng như giữ mãi những hình ảnh quyến rũ 
mà thành phố này mang lại. 
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CÔNG NGHỆ XANH CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
 
Nhiều năm qua, các chuyên gia về môi trưòng đã phát động chương trình làn sóng xanh trong một số dự án phát 
triển toàn cầu. Tờ Bưu điện Bali cho biết: Thây đổi khí hậu toàn cầu ngày càng thu hút nhiều hơn sự quan tâm 
của các nhà khoa học, nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp và chính khách. Do đó, họ cũng lưu tâm hơn đến tính 
bền vững trong việc nghiên cứu các giải pháp và công nghệ xanh. 
 
Tại diễn đàn này, các chuyên gia môi trường hàng đầu sẽ thảo luận những vấn đề cấp bách hiện nay nhằm tìm ra 
giải pháp cho nhu cầu ngày càng tăng về giải pháp môi trường hoàn thiện. 
 
Triễn lãm MIECF 2008 – Cơ hội trao đổi kinh nghiệm trực tiếp không thể bỏ qua! 
 
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: 
Cán bộ, nhân viên môi trường, nhà quản lý, giám đốc nhà máy, kỹ sư, nhà khoa học và các công ty quan tâm 
đến lĩnh vực môi truờng, ứng dụng công nghệ sạch, viện nghiên cứu và phát triển, viện kỹ thuật môi trường. 
 
Phí tham dự: 
_ Trước ngày 15 tháng 3 năm 2008: 425USD/1 người  
_ Sau ngày 15 tháng 3 năm 2008: 500USD/1 người 
Quý vị có thể đăng ký trực tuyến để tham dự MIECF 2008 và chuyến khảo sát thực tế  
 
Để biết thêm chi tiết xin vui lòng truy cập trang web:  www.macaomiecf.com 
 
CƠ HỘI THAM GIA THẢO LUẬN NHÓM: 
Danh mục sản phẩm trưng bày: 
 
                                                                 Vật liệu thân thiện với môi trường 
 Xây dựng sinh thái 
 Giao thông vận tải bền vững 
 Tư vấn quản lý/ kỹ thuật môi trường 
 Bảo vệ bờ biển/Chống lũ 
 Xử lý đất và làm sạch những vùng nhiễm dầu 
 Cung cấp năng lượng/Năng lượng tái chế/ Tái tạo năng lượng/  
 Giải pháp tiết kiệm năng lượng 
 Công nghệ lọc khí đốt/ Công nghệ tách lưu huỳnh 
 Chống ô nhiễm môi trường 
 Chống rung và giảm tiếng ồn 
 Phương pháp đo lường, kiểm tra và công nghệ phòng thí nghiệm 
 Công nghệ tái chế/ phân loại 
 Máy thu nhặt rác/ Máy quét đường/ Thiết bị làm sạch 
 Xử lý rác thải độc hại 
 Xử lý nước và nước thải 
 Xử lý cặn 
 Hệ thống tổ chức, quản lý nhà nước 
 Tài liệu nghiên cứu, giáo dục 
 Ấn phẩm thương mại 
 Dịch vụ, sản phẩm liên quan đến môi trường 
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Nhóm khách hàng mục tiêu: 
Chuyên gia trong các lĩnh vực sau: Công nghiệp/công nghiệp sản xuất 
     Ngành dịch vụ công cộng 
     Công ty vệ sinh thành phố 
     Công ty tư nhân và công cộng hoạt động trong lĩnh vực môi truờng 
     Nhà cung cấp dịch vụ/Công ty thương mại 
     Hiệp hội/Viện nghiên cứu/Trường đại học 
     Chính quyền thành phố và địa phương 
 
Phí thuê gian hàng:    
Gian đất trống (tối thiểu 18m2): 
_ Đăng ký sớm (trước 15-3-2008): 117/m2 
_ Đăng ký sau 15-3-2008: 130USD/m2 

 
Quý vị có thể đăng ký gian hàng trực tuyến tại trang web: www.macaomiecf.com 
 
 
QUYỀN LỢI KHI THAM DỰ MIECF 2008: 
• MIECF 2008 sẽ phối hợp nỗ lực của toàn khu vực để xây dựng một nền kinh tế xanh bằng cách sử dụng 
công nghệ và phuơng pháp sạch 
• Diễn đàn sẽ tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các tổ chức môi trường quốc gia và quốc tế 
• Cung cấp và nâng cao ý thức bảo vệ môi trưòng đối với mỗi cá nhân và toàn bộ cộng đồng, khuyến 
khích các hoạt động tích cực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững 
• Kết nối các nhà lãnh đạo thuộc vùng châu thổ sông Pan-Pearl hoạt động trong các hội khoa học quốc tế, 
mạng lưới hội dân dụng, cơ quan truyền thông, đại diện của các ngành nghề, tư nhân và công cộng, cũng như 
khách tham quan đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ tới đây cùng thảo luận, đưa ra giải pháp, tăng cường quan hệ 
đối tác giữa nhà cung cấp và người sử dụng 
• Phấn đấu trở thành diễn đàn hoàn thiện và thống nhất cho việc hợp tác quốc tế, trao đổi  kiến thức và 
công nghệ giữa Trung Quốc và Châu Âu 
• Quảng bá ý tưởng PPP: Hành tinh, Con người và Lợi ích 
• Phát triển một phong cách sống mới, khoẻ mạnh, hướng tới xã hội tri thức, tiêu thụ ít các-bô-níc thông 
qua giáo dục về phát triển bền vững 
 
Khám phá, phát triển kinh doanh tại MIECF 2008: Lợi ích đồng bộ! 
MIECF 2008 là: 
• Sự kiện tạo ra cơ hội kinh doanh cho tất cả các ngành nghề 
• Sự kiện có vai trò quan trọng với cơ quan chính phủ và nhà chính sách 
• Diễn đàn gặp gỡ, trao đổi, thiết lập mạng lưới và mở rộng quan hệ 
• Diễn đàn thảo luận các chính sách và phương pháp tiếp cận liên quan đến môi trường 
 
 


