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PALMA cộng tác cùng 
MWG triển khai hệ 
thống điện mặt trời
Từ tháng 1/2023, với mục tiêu ứng dụng năng
lượng tái tạo, MWG đã cộng tác cùng PALMA
Group - công ty chuyên về năng lượng mặt trời,
lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời tại văn
phòng làm việc và các siêu thị . Với hành động
này, MWG đang hiện thực hóa cam kết Phát
triển Bền vững của tập đoàn: 
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Nỗ lực giảm phát thải khí nhà
kính, hạn chế tối đa các tác động
bất lợi để góp phần bảo vệ môi
trường và ứng phó với biến đổi
khí hậu, thông qua các cải tiến
không ngừng trong quá trình vận
hành doanh nghiệp.

MWG ra quân 
chiến dịch Bảo vệ 
Môi trường

Giảm lượng rác thải thông
qua thay đổi lối sống, thói
quen tiêu dùng.

Mẹo
Sống Xanh
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Là việc sử dụng lại sản phẩm
hay một phần của sản phẩm
cho chính mục đích cũ hay
một mục đích khác.

Phân loại chất thải và sử
dụng làm nguyên liệu sản
xuất ra các sản phẩm mới.

GIẢI PHÁP

Cây xanh

Tấn CO2 được giảm cắt giảm

150
Ha rừng được trồng

là lợi ích tương đương về môi 
trường khi triển khai hệ thống 
điện mặt trời tại văn phòng 
MWG trong 30 năm.

Cuộc thi
Bảo vệ Môi trường- 
Chữa lành Trái đất

Hành trình 
Tấm an Thân khang
tại Cần Thơ

Thí điểm triển khai 
quản lý tồn và xuất 
túi nilon tại các chuỗi
TGDD, ĐMX, TopZone

TIẾT GIẢM

*Source: 3R solution


