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Environmental Policy Statement 

Bureau Veritas Vietnam is a leading Quality, Health, Safety and Environment professional 

services organisation offering Testing, Inspection, Verification and Certification services. We 

recognise and accept the sound moral, legal and financial reasons relating to our direct and 

indirect environmental impacts through a commitment to continual improvement of its 

environmental performance to ensure we can meet the needs of the present without having 

an adverse impact on the environment and avoiding contributing to the depletion of natural 

resources. 

 

We seek to minimise our impact on the environment and take a proactive role by 

implementing suitable environmental and sustainable management practices; we are 

committed to the prevention of pollution and other specific commitments relevant to the 

context of the organisation and we have identified that our environmental impacts relate 

specifically to business travel, energy usage in our offices and the consumables used by our 

employees. It is these impacts that we have set improvement targets against. To satisfy this 

aim  

 

Bureau Veritas has the following objectives: 

 

 Integrate environmental commitments into the business decision making, development 

and delivery of professional services, purchasing and supplier management processes  

 

 To pursue continuous improvement, where reasonably practicable, by setting objectives 

and targets, especially in addressing the areas of resource use, business travel and 

energy usage to enhance our environmental performance  

 

 To integrate environment considerations into business decision making, the 

development and delivery of professional services, purchasing and supplier management  

 

 To ensure that compliance with local, national and international standards, legislation, 

agreements and permits and to maintain our certification to ISO 14001  

 Provide appropriate training, supervision and information to our managers, employees 

and non-exclusives  

 

 To eliminate or minimise any adverse environmental impact its services may generate 

 



 

 To identify and pursue business practices which maximise efficiency and reduce 

environmental impact by undertaking regular reviews and assessments  

 

 

 To engage with employees, non-exclusive and sub-contractors to ensure that everybody 

is fully aware of the significance of their role, that they are aware of any related 

environmental issues, and as a result act both responsibly and positively to minimize any 

adverse environmental effects that are within their control  

 

 To continually improve our commitment to reduce travel by encouraging facilities which 

avoid the need for travel or travel by public transport 

 

 To minimise Bureau Veritas environmental impact in offices by reusing and recycling 

office waste where possible, including paper, office supplies and equipment and ensure 

when purchasing office supplies these are sourced from responsible suppliers  

 

 To attempt to influence in a positive manner suppliers, customers and other interested 

parties whose services may also have an impact on the environment. 

 

This Policy is formulated from the company core values, code of ethics and social and 

environmental responsibilities and will be periodically reviewed for continuing suitability and 

identification of continuous improvement actions. 

 

TRINH TUAN DUNG 

Country Chief Executive 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG 
 

Bureau Veritas Việt Nam là tổ chức hàng đầu chuyên cung cấp các dịch vụ về Chất lượng, Sức khỏe, An toàn 

và Môi trường thông qua các hoạt động kiểm tra, giám định, xác minh và chứng nhận. Chúng tôi nhận thức 

được và luôn chấp hành các quy tắc đạo đức, pháp lý và tài chính liên quan đến các tác động trực tiếp cũng 

như gián tiếp của mình đối với môi trường thông qua cam kết của mình về cải tiến liên tục chất lượng môi 

trường để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng xấu đến môi trường và tránh góp phần 

làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. 

Chúng tôi tìm cách giảm thiểu tác động của mình đến môi trường và chủ động thực hiện các biện pháp quản 

lý môi trường và sự bền vững phù hợp; chúng tôi cam kết ngăn ngừa ô nhiễm cũng như những cam kết khác 

liên quan đến các hoạt động của tổ chức, và chúng tôi nhận định rằng, các tác động môi trường của chúng tôi 

cụ thể liên quan đến việc đi công tác, sử dụng năng lượng trong văn phòng và các vật tư tiêu hao được sử 

dụng bởi nhân viên của công ty. Đó là những tác động mà chúng tôi đã đặt mục tiêu cải thiện chống lại. Để 

đáp ứng mục tiêu này. 

Bureau Veritas đã tuân theo các tiêu chí sau: 

 Tích hợp các cam kết môi trường vào việc ra quyết định kinh doanh, phát triển và cung cấp dịch vụ chuyên 
nghiệp, quy trình quản lý việc mua hàng và các nhà cung cấp. 

 

 Theo đuổi cải tiến liên tục tại bất cứ nơi nào có thể áp dụng được, bằng việc đề ra các mục tiêu, đặc biệt 

là nhận thức được các nguồn sử dụng tài nguyên, công tác và sử dụng năng lượng nhằm nâng cao chất 

lượng môi trường. 

 

 Kết hợp cân nhắc các vấn đề môi trường vào từng quyết định kinh doanh, sự phát triển và trao đổi dịch 

vụ, mua hàng cũng như quản lý nhà cung cấp. 

 

 Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, luật pháp, thỏa thuận và giấy phép của địa phương, quốc gia và quốc 

tế và duy trì chứng nhận của công ty theo tiêu chuẩn ISO 14001. 

 

 Cung cấp đào tạo, giám sát và thông tin phù hợp cho cấp quản lý, nhân viên và không phân biệt các cá 

nhân hay tổ chức. 

 

 Loại bỏ hoặc giảm thiểu mọi tác động xấu đến môi trường mà các dịch vụ của công ty có thể tạo ra. 

 

 Xác định và theo đuổi các hoạt động kinh doanh có thể tối đa hóa hiệu quả và giảm tác động môi trường 

bằng cách thực hiện các hoạt động đánh giá thường xuyên. 

 

 

 



 

 Tham gia với nhân viên, không phân biệt cá nhân và tổ chức, các cộng tác viên đảm bảo rằng mọi người 

đều nhận thức đầy đủ về vai trò quan trọng của họ trong các vấn đề liên quan đến môi trường, để hành 

động có trách nhiệm và tích cực trong việc giảm thiểu những tác động bất lợi ảnh hưởng đến môi trường 

và điều này nằm trong tầm kiểm soát của họ. 

 

 Luôn cải thiện cam kết của mình bằng việc giảm thiểu việc đi lại thông qua sử dụng phương tiện hỗ trợ 

hoặc di chuyển bằng phương tiện công cộng 

 Giảm thiểu tác động môi trường của Văn phòng Bureau Veritas trong bằng cách tái sử dụng và tái chế chất 

thải văn phòng nếu có thể, bao gồm giấy, vật tư văn phòng và các thiết bị. Đảm bảo các thiết bị trong văn 

phòng đều có nguồn gốc từ các nhà cung cấp có trách nhiệm 

 Cố gắng xây dựng ảnh hưởng tích cực đến các nhà cung cấp, khách hàng và các bên quan tâm khác có dịch 

vụ cũng có thể có tác động đến môi trường. 

 Chính sách này được xây dựng từ các giá trị cốt lõi của công ty, quy tắc đạo đức, trách nhiệm xã hội và 

môi trường, và sẽ được xem xét định kỳ để đánh giá sự phù hợp và xác định các hành động cải tiến liên 

tục. 

 

 

TRỊNH TUẤN DŨNG 

Tổng Giám Đốc 

 


