
Thư mời tham dự Diễn đàn Hợp tác Quốc tế về Môi trường 
(MIECF 2008) tại Macao, 23-25/4/2008. 

 
 
 

 
 
 
 
 
BBT. Vừa qua, Tập đoàn Hội chợ Triển lãm Quốc tế Munich – MMI cùng đại diện tại Việt 
Nam, Công ty Dịch vụ và Thương mại (TSC-VCCI), đã gửi thư mời các thành viên VNCOLD & 
bạn đọc tham  gia Diễn đàn Hợp tác Quốc tế về Môi trường (MIECF 2008) tại Macao. Nội 
dung thư và những thông tin cần thiết được đăng tải dưới đây. 

 
 

MIECF 2008 - 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 

23-25 / 4/ 2008 tại Trung tâm hội nghị triển lãm Cotai Strip tại Venetian Macao 
 

Kính gửi:  Hội Đập lớn Việt Nam (VNCOLD) 
 

Đứng trước sự thay đổi nhanh chóng của khí hậu toàn cầu, các sự kiện môi trường được quan 
tâm chú ý ngày càng nhiều, các nhà quản lý vĩ mô đang phải ưu tiên xây dựng các chính sách, 
định hướng cho sự cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường sinh thái. 

MIECF 2008, Macao, sẽ đưa ra các cơ hội đón đầu xu hướng phát triển mới, cơ hội đầu tư, 
kinh doanh mang tính lâu dài và bền vững bằng cách sử dụng hiệu quả nguồn nước và năng 
lượng 

Việt Nam đang là nước phát triển nóng thứ hai sau Trung Quốc tại khu vực Châu Á. Đây sẽ 
là cơ hội để Việt Nam tiếp cận với các quan điểm, công nghệ mới của thế giới, học hỏi kinh 
nghiệm các nước trên thế giới và trong khu vực để tìm ra đúng con đường phát triển hiệu quả 
và bền vững cho mình. Việt Nam cũng sẽ mở ra các cơ hội đầu tư hiệu quả cho các nhà tư 
bản thế giới. 

Chúng tôi hy vọng sẽ có sự hiện diện của Việt Nam trong Bức tranh toàn cảnh chung về môi 
trường và sự phát triển bền vững của thế giới và khu vực. 

Xin Chân Thành Cảm ơn. 

Trân Trọng Kính Chào. 
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Bà Denise Jones 
Phụ trách Điều phối Dự án 
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