
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triển lãm và Diễn đàn Hợp tác Quốc tế về Môi trường tại Macao 2008 
 
 
2008 MIECF Fact Sheet 
 
Chủ đề thảo luận:  Nước, năng lượng và phát triển bền vững 
 
Nội dung cụ thể: Hợp tác quốc tế 
 Tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính 
 Sử dụng hiệu quả và xử lý nguồn nước 
 Xây dựng thành phố sinh thái 
 Giao thông vận tải bền vững 
 
Các sản phẩm trưng bày chính: 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 
 Cơ quan đại diện chính phủ 
 Trường đại học và viện nghiên cứu 
 Ấn phẩm thương mại 
 Dịch vụ, sản phẩm liên quan đến môi trường 
 
Mục tiêu: Triển lãm môi trường và diễn đàn hợp tác Macao MIECF 2008 là sự 

kiện do chính phủ tổ chức với mong muốn trở thành diễn đàn bảo vệ 
môi trường trong khu vực và thúc đẩy hợp tác giữa các công ty môi 
trường châu Âu với các tỉnh của Trung Quốc. 

 
Website: www.macaomiecf.com 
 
Địa điểm: Trung tâm hội nghị triển lãm Cotai StripTM ở Venetian Macao 
 



Nhà tổ chức: Chính quyền đặc khu hành chính Macao - Nước Cộng hoà Nhân dân 
Trung Hoa 

 
Phối hợp tổ chức: Bộ bảo vệ môi trường - Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 
 
Đồng tổ chức: Chính quyền tỉnh và đặc khu hành chính Macao thuộc vùng châu thổ 

sông Pan-Pearl – lãnh thổ Trung Quốc 
 
Các tổ chức hỗ trợ: Các tổ chức bảo vệ môi trường thuộc tỉnh và  khu vực trong vùng châu 

thổ sông Pan-Pearl 9+2 
 
Nhà điều phối: Ủy ban tổ chức Triển lãm môi trường và diễn đàn hợp tác Macao 2008 

(MIECF) 
 
Ngôn ngữ: Phiên dịch đồng thời bằng hai ngôn ngữ Anh và Trung 
 
Liên hệ:  Ủy ban tổ chức MIECF 2008 
 Tel: (853) 8798 9611  Fax: (853) 2872 7123 
 Email: twh@ipim.gov.mo 
  
 Văn phòng MIECF 2008 
 Tại Macao: 
 Tel: (853) 8798 9675   Fax: (853) 2872 8213 
 Email: info@macaomiecf.com 
  
 Tại Hồng Kông: 
 Tel: (852) 2511 0738  Fax: (852) 2511 5099 
 Email: info@macaomiecf.com 
 


