
 
*Vietnamese below* 

Occupational Health & Safety Policy Statement 

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

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

recognize and accept the sound moral, legal and financial reasons for ensuring the Health 

and Safety of our employees, non-exclusives, subcontractors and other persons who may be 

directly affected by our activities.  

This policy underpins our commitment to ensure safe and healthy working conditions, the 

prevention of injury, physical and mental ill health and the fulfilling of our legal and other 

requirements and our certification to OHSAS 18001. Health & Safety is a Bureau Veritas 

absolute and this policy is aligned with the Bureau Veritas Group vision of an accident free 

workplace that causes no harm to people. 

To satisfy this aim Bureau Veritas have the following objectives:  

 To determine and assess hazards, risks and opportunities, allocating appropriate 

resources and procedures to implement policies, processes and effective control 

measures in order to reduce occupational health & safety risks. 

 

 Integrate occupational health and safety management into all business decision making, 

development and delivery of professional services and the purchasing and supplier 

management processes;  

 

 Set, monitor and manage our occupational health & safety performance against clear 

goals and objectives; 

 

 Safeguard the health, safety and welfare of all its employees and non-exclusives and 

others effected by our work and to provide them, so far as is reasonably practicable, with 

office and site working environments which are safe and without risks to physical and 

mental health;  

 

 Communicate our policy, arrangements and performance for occupational health and 

safety to all employees and non-exclusives and make it available to other interested 

parties;  

 

 Provide appropriate work equipment, personal protective equipment, training, 

supervision and information to our managers, employees and non-exclusives; 

 

 



 

 Ensure our commitment to consultation and participation of employees, representatives 

of employees safety and non-exclusives at all levels, in the development and continuous 

improvement of the Occupational Health and safety management system;  

 

 Ensure co-operation and coordination with sub-contractors and contractors so that work 

activities are planned and conducted without risk to health and safety; 

 

 Fully co-operate with our clients and other interested parties wherever there is a shared 

responsibility for Safety, Health and Welfare to understand both their requirements of us 

and vice versa; 

 

 Ensure employees secure their own health and safety whilst at work and at the same time 

improving the company’s health and safety performance by following and adhering to the 

Bureau Veritas 16 Global Cardinal Rules. 

All employees and non-exclusives are reminded of their duties under the Health and Safety 

at Work etc. Act 1974 which is to:  

 Ensure that all reasonable care is taken with regard to the health and safety of themselves 

and others; 

 Make themselves aware of, and to co-operate in the implementation of our policy, 

processes, procedures, statutory documents and industry codes of practice. 

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 to achieve the objectives.  
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Cam kết chính sách An toàn & Sức khỏe 

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 

với mục đích đảm bảo Sức khỏe và An toàn cho nhân viên, không phân biệt các cá nhân và tổ 

chức, cộng tác viên và những cá nhân có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các hoạt động của 

công ty. 

Chính sách này củng cố cam kết của chúng tôi trong việc đảm bảo các điều kiện làm việc an 

toàn và lành mạnh, phòng ngừa tai nạn, sức khỏe thể chất và tinh thần, đáp ứng các yêu cầu 

pháp lý và các yêu cầu khác cũng chứng nhận OHSAS 18001 của chúng tôi. Sức khỏe & An 

toàn là một điều cốt lõi của Bureau Veritas và chính sách song hành với tầm nhìn của Tập 

đoàn Bureau Veritas về nơi làm việc không có tai nạn, không gây hại cho mọi người.  

Để thực hiện các mụa tiêu của Bureau Veritas về vẫn đề này, cần tuân theo những tiêu chí 

sau: 

 Để xác định và đánh giá các mối nguy hiểm, rủi ro và cơ hội, phân bổ các nguồn lực và 

thủ tục phù hợp để thực hiện các chính sách, quy trình và các biện pháp kiểm soát 

hiệu quả nhằm giảm thiểu rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.  

 

 Tích hợp quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp vào tất cả các quyết định kinh 

doanh, phát triển và cung cấp dịch vụ và các quy trình quản lý mua hàng và nhà cung 

cấp; 

 

 Thiết lập, giám sát và quản lý hiệu suất an toàn & sức khỏe nghề nghiệp của chúng tôi 

theo các mục tiêu rõ ràng;  

 

 Bảo vệ sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho tất cả nhân viên của mình và không phân biệt 

các cá nhân và tổ chức, kể cả những người bị ảnh hưởng bởi công việc của chúng tôi 

và cung cấp cho họ, đến mức có thể thực hiện được, một môi trường làm việc văn 

phòng và công trường an toàn, không có rủi ro đối với sức khỏe thể chất và tinh thần; 

 

 Truyền đạt chính sách, sự sắp xếp và kết quả của chúng tôi về sức khỏe và an toàn 

nghề nghiệp cho tất cả nhân viên và không phân biệt các cá nhân và tổ chức và những 

người có quan tâm đến chương trình; 

 

 

 



 

 Cung cấp thiết bị làm việc phù hợp, thiết bị bảo hộ, đào tạo, giám sát và thông tin cho 

người quản lý, không phân biệt các cá nhân và tổ chức;  

 

 Đảm bảo sự cam kết tham gia của nhân viên, đại diện của nhân viên phụ trách mảng 

an toàn và không phân biệt các cá nhân và tổ chức ở tất cả các cấp, trong việc phát 

triển và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; 

 

 Đảm bảo sự hợp tác và phối hợp với các nhân viên tạm thời và nhân viên chính thức 

để các hoạt động công việc được lên kế hoạch và tiến hành mà không gây rủi ro cho 

sức khỏe và an toàn; 

 

 Hợp tác với khách hàng và các bên quan tâm khác tại bất cứ nơi nào có trách nhiệm 

chung về An toàn, Sức khỏe và Phúc lợi để hiểu cả các yêu cầu của họ đối với chúng 

tôi và ngược lại;  

 

 Đảm bảo nhân viên bảo vệ sức khỏe và an toàn của chính họ trong khi làm việc, đồng 

thời cải thiện hiệu suất an toàn và sức khỏe của công ty bằng cách tuân thủ và làm 

theo 16 Quy tắc Toàn cầu cốt lõi của Bureau Veritas.  

Tất cả nhân viên và không phân biệt các cá nhân và tổ chức đều được nhắc nhở về nhiệm vụ 

của họ theo Đạo luật Sức khỏe và An toàn tại nơi làm việc, v.v. Đạo luật 1974 nhằm: 

 Đảm bảo rằng nhân viên luôn tự chăm sóc và chăm lo cho sự an toàn của bản thân và 

những người khác;  

 Tự nhận thức và hợp tác trong việc thực hiện chính sách, quy trình, thủ tục, tài liệu 

theo luật định và quy tắc thực hành của ngành.  

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 nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. 

 

 

TRINH TUAN DUNG 

Tổng Giám Đốc 


