
CHƯƠNG TRÌNH 
Hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế 

Thời gian: 01 buổi sáng, khai mạc lúc 8h30 ngày 16/8/2019. 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

8h00 – 8h30 Đón tiếp đại biểu  Ban Tổ chức 

8h30 – 8h35 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban Tổ chức 

8h35 – 9h00 

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo triển khai giảm 

thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế trên phạm vi toàn 

quốc 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

Nguyễn Thị Kim Tiến 

9h00 – 9h10 Phát biểu của Bộ trưởng Bộ TN&MT 
Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

9h10 – 9h20 Phát biểu của UNDP Việt Nam 
Trưởng Đại diện Thường trú 

UNDP tại Việt Nam 

9h20 – 9h35 
Phổ biến Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về giảm thiểu 

chất thải nhựa trong ngành y tế 

Cục trưởng 

Cục Quản lý môi trường y tế 

9h35 – 9h45 
Chiếu video clip về giảm thiểu chất thải nhựa trong 

ngành y tế 
Ban Tổ chức 

9h45 – 9h55 
Phát biểu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế 
về giảm thiểu chất thải nhựa tại Bệnh viện 

Giám đốc  
Bệnh viện ĐK Trung ương Huế 

(tại điểm cầu tỉnh TT Huế) 

9h55 – 10h05 
Phát biểu của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về giảm thiểu 
chất thải nhựa tại địa phương  

Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp 
(tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp) 

10h05 – 10h15 
Phát biểu của Đại sứ Phong trào chống rác thải nhựa 
được Thủ tướng Chính phủ trao biểu trưng 

NSND. Lan Hương 

10h15 – 10h30 Tập thể dục giữa giờ Toàn thể đại biểu 

10h30 – 11h00 

Ký cam kết giữa Bộ Y tế với đơn vị trực thuộc Bộ Y 

tế (01 Bệnh viện, 01 Viện và 01 Trường đại học). 

Điểm cầu trung ương: 
- Bộ trưởng Bộ Y tế 
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ 
Y tế (01 Bệnh viện, 01 Viện và 01 
Trường đại học). 
- Lãnh đạo Vụ, Cục, Tổng cục, 
Thanh tra, Văn Phòng Bộ Y tế, 
Công đoàn Y tế VN chứng kiến 

Ký cam kết giữa Sở Y tế với với đơn vị trực thuộc 

Sở Y tế (01 Bệnh viện tỉnh, 01 Trung tâm y tế, 01 

Bệnh viện huyện) 

Điểm cầu địa phương: 
- Giám đốc Sở Y tế 
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở 
Y tế (01 BV tỉnh, 01 Trung tâm y 
tế, 01 BV huyện) 

11h00 – 11h30 
Thăm quan khu trưng bày các sản phẩm thân thiện 

môi trường  

Lãnh đạo Bộ Y tế, Trưởng Đại 
diện Thường trú UNDP tại Việt 
Nam, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và 
Môi trường và các đại biểu thăm 
khu trưng bày các sản phẩm thân 
thiện môi trường 

11h30 Kết thúc chương trình  

 


