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OHSE Policy Statement 

SBOV ensures all its activities shall contribute towards a better quality of the 

environment and a better working condition for the present and future generations.  

SBOV đảm bảo tất cả các hoạt động của mình góp phần hướng tới chất lượng 

môi trường và điều kiện làm việc tốt hơn cho thế hệ hiện tại và mai sau.  

We confirmed it with the following commitments  

Chúng tôi khẳng định điều đó với các cam kết sau đây: 

a) Build a management system integrated ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 to ensure 

the prevention of environmental impacts, eliminate accidents and root cause of 

occupational disease.  

Xây dựng hệ thống quản lý tích hợp ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018 đảm bảo 

ngăn ngừa các tác động môi trường, loại bỏ tai nạn và nguyên nhân gây bệnh nghề 

nghiệp. 

b) Set up OHSE performance objectives, measure results, assess and continually improve 

processes and activities through the use of an effective management system. 

Thiết lập mục tiêu môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, đo lường kết quả, 

đánh giá và cải tiến liên tục các quá trình, hoạt động thông qua một hệ thống quản 

lý hiệu quả. 

c) Environmental protection, occupational health and safety is regarded as a core value 

in production and services of the company.  

Công tác bảo vệ Môi trường, An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp được coi như là giá 

trị cốt lõi trong các hoạt động sản xuất, dịch vụ của Công ty. 

d) Exceed the minium requirements of the law relating to occupational health, safety and 

environment where possible. 

Thực hiện trên mức yêu cầu tối thiểu của luật định liên quan đến môi trường, an 

toàn và sức khỏe nghề nghiệp. 

e) Communicate openly with interested parties and ensure all employees at all level are 

competent to do their tasks, to cooperate on all OHSE matters, and to give them adequate 

training. 

Giao tiếp cởi mở với các bên hữu quan và đảm bảo tất cả nhân viên ở mọi cấp có 

khả năng đảm nhiệm công việc của mình, hợp tác về các vấn đề môi trường và 

ATVSLĐ, và mọi người đều được huấn luyện đầy đủ. 

f) Review regularly and revise this policy as necessary at regular intervals to ensure 

ongoing suitability. 

Xem xét định kỳ và sửa đổi chính sách này khi cần thiết để bảo đảm tính phù hợp. 

g) Ensure the participation and consultation of employees about OHSE in the company. 

Đảm bảo sự tham gia và tham vấn của người lao động về các vấn đề môi trường, 

an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong tổ chức. 
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