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HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP                      

MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                   

SỐ:    06   / QĐ - CNMT                                           Hà Nội, Ngày 14 tháng 10 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Thành lập Câu lạc bộ Kinh tế tuần hoàn 

Trực thuộc Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam 
 

 

BAN CHẤP HÀNH 

HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 

 

Căn cứ Quyết định số: 631/QĐ-BNV ngày 07/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

cho phép thành lập Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam. 

Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam (phê duyệt tại Quyết 

định số 1297/QĐ-BNV ngày 29/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

Căn cứ ý kiến của các thành viên Ban thường vụ Hiệp hội về việc thành lập Câu 

lạc bộ Kinh tế tuần hoàn trực thuộc Hiệp hội. 

Xét đề nghị của Giám đốc điều hành Văn phòng Hiệp hội Công nghiệp Môi 

trường Việt Nam  

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Kinh tế tuần hoàn (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) trực  

thuộc Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam. 

-  Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Ciurlar Economy ClubThe Circulatory my  

-  Tên tắt bằng tiếng Anh:CEC 

Điều 2.  Câu lạc bộ có trụ sở chính tại Hà Nội và có Văn phòng đại diện ở các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của pháp luật. 

Câu lạc bộ có Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (sau đây gọi tắt là Ban chủ nhiệm).    

Điều 3. Câu lạc bộ có chức năng, nhiệm vụ chính như sau: 

1. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường và thực hiện triển khai các 

hoạt động liên quan đến Kinh tế tuần hoàn. 

2. Tổ chức diễn đàn, đối thoại, hội thảo… về các hoạt động liên quan đến Kinh tế tuần 

hoàn. 

3. Thực hiện các các hoạt động quốc tế về kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường theo 

quy định của pháp luật. 
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4. Tổ chức và tham gia các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp thiết lập hệ thống quản 

lý và triển khai các biện pháp thực hiện kinh tế tuần hoàn. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ do Hiệp hội giao khi cơ quan quản lý có thẩm quyền yêu 

cầu Hiệp hội thực hiện. 

6. Báo cáo định kỳ hoạt động của Câu lạc bộ với Ban chấp hành Hiệp hội và báo cáo 

với cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 5. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ và Giám đốc điều hành 

Văn phòng Hiệp hội công nghiệp môi trường Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 5. 

- Các thành viên BCH. 

- Lưu VP. 

 

 
 


