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THIẾT KẾ THU GOM

Đến 2025, 100% bao bì của 
công ty trên toàn cầu có thể 

tái chế, và công ty sẽ sử 
dụng ít nhất 50% nguyên 

liệu tái chế trong bao bì sản 
phẩm đến 2030

Đến 2030, thu gom và tái
chế tương đương 100% 

lượng bao bì bán ra trên
thị trường

HỢP TÁC

Hợp tác cùng nhau để 
tạo nên môi trường

xanh sạch, không rác
thải

TIẾN ĐỘ TẠI VIỆT NAM

Để tìm hiểu thêm, truy cập: www.cocacolavietnam.com

Thế giới đang đối mặt với thách thức về rác thải bao bì, và chúng tôi có trách 
nhiệm trong việc hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Sứ mệnh toàn cầu của Coca-Cola 
là kiến tạo “Một thế giới không rác thải” để tất cả bao bì của chúng tôi đều có
thêm vòng đời mới. Chiến lược của chúng tôi gắn liền với 3 mục tiêu phối hợp: 
thiết kế, thu gom và hợp tác.

Chúng tôi giúp việc tái 
chế chai nhựa trở nên
dễ dàng hơn.

– hợp tác cùng các doanh nghiệp 
hàng đầu, các đơn vị tái chế 
và các cơ quan chính phủ khác 
nhằm thúc đẩy tái chế
tại Việt Nam.

Coca-Cola Việt Nam là một trong 
những thành viên sáng lập của

Chúng tôi 
đang tận dụng sức 
ảnh hưởng của 
thương hiệu để 
khuyến khích 
người tiêu dùng 
tái chế với 
thông điệp nổi bật 

TÁI CHẾ TÔI
trên toàn bộ 
bao bì sản phẩm.

Chúng tôi đang hợp tác với

một tổ chức phi lợi nhuận 
nhằm hỗ trợ hệ thống làm sạch 
sông ngòi tiên tiến ở 4 quốc gia 
thuộc ASEAN, bao gồm
sông Cần Thơ tại Việt Nam. 
Giải pháp Interceptor giúp loại 
bỏ khoảng 400kg rác thải 
mỗi ngày.Chúng tôi 

đang mở rộng
Mạng lưới
Hành động 
Giảm thiểu 
ô nhiễm nhựa
đến huyện Cần Giờ, 
TP. Hồ Chí Minh, 
hợp tác với

Bao gồm việc 
thay thế
chai nhựa màu
xanh đặc trưng 
của Sprite sang 
chai nhựa PET 
trong suốt. 

Cập nhật ngày 28/09/2022

Sáng kiến 
Thanh niên và 
Đổi mới sáng tạo 
vì Đại dương xanh
hợp tác 
với UNESCO, 

Quỹ Coca-Cola đã hỗ trợ ra 
mắt chương trình

Năm 2022, chúng tôi
ra mắt chai Coca-Cola
làm từ 

(không bao gồm nắp 
và nhãn). Như vậy
công ty sẽ giảm sử 
dụng hơn 2,000 tấn 
nhựa mới tại Việt Nam 
mỗi năm.

dự án nhằm nâng cao nhận thức 
và tìm ra giải pháp sáng tạo
cho quản lý rác thải nhựa 
tại các địa phương, bao gồm đảo 
Cù Lao Chàm và Cát Bà.

nhằm thúc đẩy hệ 
thống quản lý rác 
thải nhựa tại địa 
phương, nhằm hỗ 
trợ mô hình 
kinh tế tuần hoàn 
ở khu vực phía 
Nam Việt Nam.

Nhựa tái chế 
(rPET)100%




