
ESG

BẢN TIN
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

Tháng 10/2022

Bách Hóa Xanh ra mắt 
túi tái sử dụng 
thân thiện với môi trường

Ngày 31/10 vừa qua,  các siêu thị BHX tại TP.HCM đã cho ra mắt các sản phẩm túi tái sử
dụng thân thiện với môi trường với mục đích giảm thiểu sử dụng túi ni-lông khó phân
hủy; chung tay với khách hàng và cộng đồng từng bước hạn chế, thay thế rác thải nhựa
dùng 1 lần, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống và hướng đến nâng cao sức khỏe
cho khách hàng nói riêng và cộng đồng địa phương nói chung.
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XÃ HỘI
sự đa dạng, công bằng, 

hòa nhập, quản lý lao 
động, bảo mật dữ liệu, 

quan hệ cộng đồng

QUẢN TRỊ
quản trị công ty, đạo 
đức kinh doanh, bảo 
vệ quyền sở hữu trí 

tuệ

là cụm từ viết tắt bởi E-Environmental (Môi trường); S-Social (Xã hội) 
và G-Governance (Quản trị doanh nghiệp), là một bộ tiêu chuẩn để đo lường
các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của doanh nghiệp
đến cộng đồng.
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MÔI TRƯỜNG
phát thải carbon, quản lý 
nước và chất thải, nguồn 
cung nguyên liệu thô, tác 
động từ biến đổi khí hậu

Bảo vệ môi trường đơn giản là
đừng vứt rác ra đường nhất là rác
thải nguy hiểm như túi ni-lông.
Túi tái sử dụng là giải pháp hiệu
quả giúp bạn thực hiện điều đó
dễ dàng

Anh Hồ Viết Đông
Giám Đốc Mua Hàng 

Ngành hàng OEM - BHX 

CON SỐ NỔI BẬT
Là số túi ni-lông được
sử dụng trong 1 ngày
của 1 hộ gia đình 7 Nguồn: Bộ tài nguyên
và Môi trường

Khi đi chợ hoặc mua sắm, nhiều người thường đựng
sản phẩm trong túi nhựa. Có thể bạn chưa biết, nhựa
mất từ 10 đến 100 năm để phân hủy. Chúng không có
khả năng phân hủy sinh học mà sẽ vỡ vụn thành nhiều
mảnh nhỏ trôi nổi trên đại dương, và chỉ có thể bị phân
hủy bằng ánh sáng mặt trời qua nhiều thế kỷ. Vì vậy, để
giảm số lượng nhựa thải ra môi trường, ta cần hạn chế
dùng chúng trong sinh hoạt.

MẹoSống Xanh Mang túi tái sử dụng/túi vải 
khi đi chợ hoặc mua sắm

Mang một túi vải, túi tái sử dụng, loại có thể gấp
gọn, để trong cốp xe hoặc túi xách tay để tiện
dùng khi mua sắm.

Để xem thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập 
mwg.vn hoặc quét mã QR.

Tại sao nên làm? Làm như thế nào?
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