
 

 

 

 

Chương trình Hội thảo trực tuyến 
Khẩu trang thường: So sánh chi tiết các tiêu chuẩn để hỗ trợ sức khỏe cộng đồng  

Cùng với một Thảo luận ngắn về tác động bền vững của PPE 
Được thực hiện với sự hợp tác của ASTM, STAMEQ và Tổ chức Tài chính Quốc tế 

12 tháng 5 năm 2022 
9:00 AM ICT - 10:30 AM ICT 

 
Có cung cấp phiên dịch Anh – Việt 
Thông tin đăng ký ZOOM:  Link đăng ký  - khách mời phải đăng ký tham dự 
 
 
Hội thảo qua ZOOM sẽ mở lúc 8:30 AM ICT (giờ Việt Nam) để cho phép người tham dự kết nối sớm trước 

khi bắt đầu chương trình. Người tham dự sẽ bị tắt âm thanh micro. Đối với những câu hỏi có thể yêu cầu 

phiên dịch, vui lòng giơ tay để thông dịch viên có thể hỗ trợ. Hội thảo trực tuyến sẽ được ghi hình lại. 

 

Chào mừng, Phát biểu khai mạc        9:00 AM ICT 

- Bà Teresa J. Cendrowska, Phó Chủ tịch, Bộ phận Hợp tác Toàn cầu, ASTM Internationall 

- Ông. Phùng Mạnh Trường, Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI) 

- Bà Bin Zhai, Quản lý điều hành dự án, Bộ phận Tư vấn Sản xuất, Kinh doanh Nông nghiệp và Dịch 

vụ, Tổ chức chính Quốc tế, IFC 

Giới thiệu và Trình bày của Ông. Jeffrey O. Stull      9:15 AM ICT 
Chủ tịch của International Personnel Protection, Inc        
 
Tác động bền vững của PPE         10:00 AM ICT 
(Tên người trình bày sẽ thông báo sau) 
 
Đánh giá chất lượng hội thảo và Mục Hỏi và Trả lời     10:10 AM ICT 

Phát biểu bế mạc         10:25 AM ICT 

- STAMEQ 

-  IFC 

- ASTM  

Kết thúc hội thảo         10:30 AM ICT  

https://worldbankgroup.zoom.us/webinar/register/WN_s-wrpw4ATXGGubJrPCDjpw

