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Mẹo

MWG RA MẮT TRANG THÔNG TIN
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ESG)

16,250
Là số túi BHX tái sử dụng đã 
được bán ra từ khi triển khai.

Tiết kiệm nước sạch là điều vô cùng quan trọng, vì cơ thể chúng ta không thể sống nếu thiếu nước. Sử
dụng nước sinh hoạt một cách có kiểm soát, tránh lãng phí nước dù ở bất kì hoàn cảnh nào. Ngoài ra,
tiết kiệm thức ăn bằng cách lên kế hoạch chi tiêu hợp lý trong việc ăn uống cũng là một trong những
cách sống xanh hiện nay.

Tác hại của pin cũ 
khi không được 
xử lý đúng cách

AVAKids tài trợ 
giải chạy nhằm 
nâng cao nhận thức 
về dị tật bẩm sinh
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CON SỐ NỔI BẬT

Tiết kiệm để sống Xanh

Để làm được 1kg giấy
người ta cần 100 lít nước.
Để làm được 01 tấn bột
gỗ người ta cần 02 tấn
gỗ nguyên chất. 

Hoạt động ESG nổi bật:

ESG tại
Việt Nam

Tiết kiệm giấy
bảo vệ rừng

TẤN

http://mwg.vn

Sống Xanh

Trang thông tin ESG sẽ được tích
hợp vào trang web mwg.vn ở mục
"Phát triển Bền vững", trang web
sẽ bao gồm các thông tin, chính
sách, cam kết, các hoạt động ESG
của công ty như Môi Trường, Con
Người & Trách Nhiệm Xã Hội.

Tiết kiệm năng lượng và các nguồn tài nguyên là một việc làm để bảo vệ trái đất. Nguồn năng lượng
được sử dụng hàng ngày hầu hết đều được khai thác từ thiên nhiên, nhưng nguồn tài nguyên nào
cũng sẽ có hạn, chính vì sự khai thác quá mức của con người dẫn đến nguồn tài nguyên ngày càng
cạn kiệt. 

Chúng ta có thể tiết kiệm điện bằng cách sử dụng những đồ gia dụng tiết kiệm điện. Nếu có điều kiện,
bạn có thể “làm mới” những món đồ gia dụng cũ kỹ trong gia đình như nồi cơm điện, tủ lạnh, máy
giặt…bằng những mẫu mã mới với tính năng tiết kiệm điện cao hơn và thân thiện với môi trường.
Ngoài ra, chúng ta cũng nên tắt những nguồn điện không cần thiết khi không sử dụng tới.
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Xem ngay TẠI ĐÂY

Từng hành động nhỏ của các bạn
sẽ góp phần cho một thế giới
Xanh hơn. Cảm ơn các bạn đã sẵn
lòng cùng MWG phát triển bền
vững hơn mỗi ngày!
Chúng ta chỉ có một trái đất, hãy
chung tay bảo vệ nó!

Anh Đặng Minh Lượm
Giám Đốc Khối Hành chính Nhân sự 

- Thành viên HĐQT 


