Chính sách Môi trường của
Morinaga Milk Industry Co., Ltd
<Triết lý Cơ bản>
Là một công ty với mục tiêu “xây dựng một xã hội thịnh vượng, một lối sống khỏe mạnh và hạnh phúc
thông qua việc cung cấp các sản phẩm độc đáo được sản xuất từ công nghệ sữa tiên tiến”, Morinaga Milk
Industry Co., Ltd. đóng góp vào sự bền vững của xã hội thông qua các hoạt động bảo vệ và ngăn ngừa ô
nhiễm môi trường.
< Chính sách Cơ bản >
1.

Chúng tôi đặt ra các mục tiêu cho các hoạt động bảo vệ môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường
trong toàn bộ vòng đời hoạt động, bao gồm các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Thông
qua việc không ngừng xem xét các mục tiêu đó một cách định kỳ, chúng tôi liên tục cải tiến hệ thống
quản lý môi trường của mình.

2.

Chúng tôi quản lý chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật và quy định về môi trường cũng như các cam kết về
môi trường.

3.

Chúng tôi không chỉ đánh giá và đối phó các tác động của hoạt động kinh doanh đến môi trường, mà
còn xem xét cả tác động của môi trường đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

4.

Chúng tôi giải quyết các vấn đề về quản lý môi trường theo trình tự ưu tiên sau:
(1) Chúng tôi thúc đẩy việc kiểm soát phát thải khí nhà kính để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu.
(2) Chúng tôi thúc đẩy hoạt động kinh doanh dựa trên hiệu quả tài nguyên và hiệu quả năng lượng để
tận dụng hiệu quả các nguồn năng lượng có hạn.
(3) Chúng tôi thực hành 3R (Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế) và xử lý chất thải phù hợp để xây
dựng một xã hội kinh tế tuần hoàn.
(4) Chúng tôi khuyến khích phát triển công nghệ mới về môi trường và kết hợp với các công nghệ
thân thiện môi trường trong việc phát triển sản phẩm.
(5) Chúng tôi phổ biến thông tin chính xác về môi trường và nỗ lực nâng cao uy tín xã hội của mình.
(6) Chúng tôi nỗ lực hoà nhập cùng chung sống với xã hội và cộng đồng.

5.

Chính sách này được phổ biến cho tất cả nhân viên và công khai ra bên ngoài công ty.
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