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Chính sách đảm bảo môi
trường bền vững
Crown Holdings, nhà sản xuất bao bì kim loại và bao bì vận chuyển hàng đầu, với hơn 125 năm
kinh nghiệm hoạt động. Trong suốt lịch sử hoạt động của mình, chúng tôi đã chứng tỏ khả năng
quản lý đối với môi trường tự nhiên, nhân viên của công ty và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt
động. Chúng tôi cam kết tiến hành hoạt động kinh doanh của mình một cách có trách nhiệm về
mặt môi trường, bảo vệ tình trạng ổn định lâu dài của hành tinh, sự thành công của khách hàng
và nhân viên của chúng tôi. Chiến lược đảm bảo môi trường bền vững của chúng tôi có mục
đích thúc đẩy hành động để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong toàn bộ chuỗi giá trị
của công ty, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hỗ trợ nền kinh tế hoạt động thông suốt, thúc đẩy
sự đa dạng và hòa nhập, tìm nguồn cung ứng có đạo đức và trách nhiệm và thực hiện quản lý
sản phẩm nghiêm ngặt.
Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm có tác động tích cực đến hành tinh của chúng
ta. Do đó, chúng tôi tích hợp việc quản lý môi trường có trách nhiệm và chủ động vào các quy
trình, thủ tục và hành động thực tiễn của mình.
Để tiến hành hoạt động kinh doanh bền vững và thực hiện Chính sách đảm bảo môi trường bền
vững của mình, chúng tôi cam kết:
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Nỗ lực đảm bảo rằng các sản phẩm và hoạt động của chúng tôi là an toàn đối với
nhân viên, người tiêu dùng và môi trường
Triển khai một hệ thống quản lý môi trường nhằm giảm tác động đến môi trường gây
ra bởi các sản phẩm của chúng tôi từ các khâu thiết kế, sản xuất, phân phối, sử dụng
và xử lý rác thải
Crown đã đặt ra các mục tiêu về giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu dựa trên cơ
sở khoa học và sẽ tiếp tục hành động để giảm lượng chất thải và phát thải khí nhà
kính từ các hoạt động kinh doanh trực tiếp và gián tiếp cũng như chuỗi giá trị của
chúng tôi
Hỗ trợ công tác bảo tồn các nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên bằng cách tối
ưu hóa việc sử dụng vật liệu, giảm thiểu chất thải và tăng cường tái chế. Chúng tôi cũng
sẽ hợp tác với các bên khác để có thể góp phần vào tiến độ thực hiện các mục tiêu môi
trường của mình
Đáp ứng hoặc vượt mức yêu cầu đối với các bộ luật và quy định hiện hành về môi
trường. Chúng tôi áp dụng các biện pháp không gây hại đến môi trường, tuân thủ các
hướng dẫn, tiêu chuẩn và yêu cầu nội bộ, ngay cả khi không có các tiêu chuẩn của
chính phủ
Liên tục theo dõi và đánh giá các hoạt động, công nghệ và chương trình của chúng tôi,
đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu môi trường để ngăn ngừa và giảm
thiểu tác động xấu đến môi trường trong suốt vòng đời của các sản phẩm và dịch vụ của
công ty
Duy trì các chính sách, chương trình và nguồn lực hoạt động để thực hiện
Chính sách đảm bảo môi trường bền vững của chúng tôi
Phát triển và áp dụng khoa học hiện đại, thiết lập tầm nhìn dài hạn và suốt vòng đời sản
phẩm cũng như cân nhắc đến yếu tố môi trường trong quá trình ra quyết định, lập chính
sách, quy trình và thực tiễn quản lý chiến lược trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của
chúng tôi
Nỗ lực xây dựng một nơi làm việc không thương tích thông qua một chương trình sức
khỏe và an toàn hiệu quả và yêu cầu nhân viên tuân thủ nghiêm ngặt. Chúng tôi sẽ đào
tạo nhân viên thực hiện các hoạt động một cách an toàn và có trách nhiệm về mặt môi
trường
Đảm bảo rằng mọi nhân viên đều hiểu và có trách nhiệm về mặt môi trường trong các
hoạt động hàng ngày tại nơi làm việc. Chúng tôi sẽ khuyến khích, ghi nhận và khen
thưởng những nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo cũng như của cá nhân góp phần cải thiện
tính bền vững về mặt môi trường.
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Yêu cầu các nhà cung cấp của chúng tôi tuân thủ luật môi trường hiện hành của các
quốc gia, khu vực và thành phố nơi họ hoạt động. Chúng tôi sẽ khuyến khích các nhà
cung cấp vượt qua các yêu cầu cơ bản nếu có thể để giảm tác động đến môi trường và
cộng đồng trong hoạt động của mình

•

Cung cấp cho người tiêu dùng, nhân viên, cộng đồng, các nhóm công ích và các đối
tượng khác thông tin thực tế có liên quan và thích hợp về tác động môi trường của các
sản phẩm và hoạt động của chúng tôi, báo cáo thường xuyên về hoạt động của chúng
tôi
Hợp tác và hỗ trợ khách hàng và nhà cung cấp giảm tác động môi trường của các
sản phẩm và hoạt động của chúng tôi để giúp họ đạt được các mục tiêu bền vững
của mình
Hợp tác và hỗ trợ các hiệp hội ngành, khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác
khác để nâng cao nhận thức về môi trường của người tiêu dùng

•
•
•
•

Quản lý một cách có hệ thống tất cả các lĩnh vực có rủi ro và sự không chắc
chắn về mặt môi trường, ủng hộ việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa
Tích cực phản hồi các bên liên quan về các chủ đề môi trường và tham khảo ý kiến các
bên liên quan về các vấn đề môi trường khi các vấn đề này có thể phát sinh.

Mỗi bộ phận của Crown Holdings chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc triển khai và thực thi Chính
sách này trong các hoạt động của mình. Toàn bộ nhân viên đều phải tuân thủ chính sách này.
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