
Con Số Nổi Bật
Việt Nam đứng thứ 4 Châu Á về số lượng rác thải
nhựa thải ra môi trường. (3,7 triệu tấn/ năm).
Nguồn: Bộ Tài nguyên Môi trường.
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Bạn có biết

4

MWG đã và đang triển khai không sử dụng
chai nhựa trong tủ mát & phòng họp. Đồng
thời khuyến khích nhân viên sử dụng các
sản phẩm thân thiện với môi trường. 

Chỉ riêng sáng kiến này đã giúp giảm thiểu:

Toà Nhà MWG hướng đến việc
Nói Không Với Chai Nhựa 

9,923
rác thải chai nhựa được giảm thiểu mỗi

tháng (tương đương 119,076 chai một năm)

Nhựa sử dụng một lần (trừ sản phẩm được chứng nhận nhãn sinh thái
Việt Nam)
Bao bì nhựa khó phân hủy sinh học (gồm túi ni lông khó phân hủy
sinh học, hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm);
Sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa (trừ trường hợp sản xuất để xuất
khẩu và trường hợp sản xuất, nhập khẩu bao bì nhựa khó phân hủy
sinh học để đóng gói sản phẩm, hàng hóa bán ra thị trường).

Sau ngày 31/12/2030, dừng sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm nhựa sau:

Đồng thời, bảo đảm sau năm 2025, không lưu hành và sử dụng sản phẩm
nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học tại các trung
tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, khu du lịch, trừ sản phẩm, hàng hóa
có bao bì nhựa khó phân hủy sinh học.

Nghị định 08/2022/NĐ-CP,  
Luật Bảo vệ môi trường

34,952
Số túi tái sử dụng được bán ra tại
BHX. (Số liệu tính đến 01/2023)
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Hoạt động ESG

Ngày thứ 6 Xanh
tại Trụ Sở

Thay pallet nhựa
bằng Pallet Gỗ

Trang bị xe tải
tiết kiệm nhiên liệu

Hành trình
Tâm An Thân Khang

Tại Bình Phước

Hành động Xanh

Cùng tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái
đất từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy,
ngày 25/3/2023.
Chiến dịch Giờ Trái đất sẽ góp
phần tích cực trong việc nâng
cao nhận thức của người dân và
xã hội về tiết kiệm năng lượng,
bảo vệ môi trường, ứng phó với
biến đổi khí hậu.

Giờ Trái Đất 2023 Thứ 6 Xanh Tháng 3
Ngày thứ 6 Xanh sẽ diễn ra vào
ngày 10/3. 
MWG kêu gọi các nhân viên cùng
tham gia hưởng ứng bằng cách
giảm thiểu việc sử dụng vật liệu
nhựa, mặc trang phục màu xanh lá
cây nhằm phủ xanh MWG và nâng
cao nhận thức về ESG.

Cùng MWG chung tay phát triển bền vững!


