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TUYÊN BỐ 

 CHÍNH SÁCH AN TOÀN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG 

   Công ty cổ phần công nghệ VITEQ Việt nam là nhà thầu cơ điện chuyên nghiệp đã và 

đang thực hiện nhiều dự án cơ điện của các khách hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

   Với nhận thức rằng: Con người là tài sản vô giá, người lao động là nhân tố vô cùng quan 

trọng để xây dựng và phát triển công ty nói riêng cũng như xây dựng phát triển xã hội nói 

chung. Công ty đã đặt mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe nghề 

nghiệp cho toàn thể người lao động thuộc công ty cũng như các đối tác khách hàng liên 

quan và các nhà cung ứng trong suốt quá trình hoạt động của công ty. 

Công ty Viteq tuyên bố và cam kết : 

1. Tuân thủ pháp luật nhà nước Việt Nam, tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và đáp ứng 

các yêu cầu của khách hàng về an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp và môi 

trường. 

2. Áp dụng hệ thống quản lý về an toàn lao động sức khỏe nghề nghiệp đạt chuẩn 

OHSAS 18001:2015 tiến tới ISO 45001:2018 và hệ thống quản lý môi trường ISO 

14001:2015. 

3. Thực thi nhận diện,đánh giá và thực hiện các biện pháp phòng tránh ngăn chặn và 

kiểm soát các rủi ro mất an toàn trước khi thực hiện mỗi công việc. 

4. Chỉ điều động người lao động làm việc khi họ đã được huấn luyện về ATLĐ theo nghị 

định 44/2016/NĐ-CP và đã được cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động. 

5. Sẵn sàng cung cấp cho người lao động điều kiện và môi trường làm việc an toàn, 

không ô nhiễm độc hại. Đảm bảo quyền được từ chối làm việc trong điều kiện thiếu 

an toàn của người lao động. 

6. Các quyền lợi về kiểm tra, chăm sóc, bồi dưỡng, điều trị phục hồi  sức khỏe, nghỉ 

chế độ của người lao động sẽ được cung cấp đầy đủ đúng quy định.  

7. Nói không với các hành vi, các hoạt động gây ô nhiễm, độc hại cho  môi trường Bảo 

vệ  môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sử dụng tiết kiệm có kế hoạch 

nguồn năng lượng sạch. Tăng cường sử dụng thiết bị vật liệu thân thiện với môi 

trường thay cho các thiệt bị vật tư vật liệu khó phân hủy dễ gây ô nhiễm. Sử lý rác, 

chất thải các loại đúng quy trình và biện pháp kỹ thuật an toàn. 

8. Xây dựng an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trở thành văn hóa 

của công ty trong suốt quá trình hoạt động. 

9. Tuyên bố chính sách này đến tất cả mọi người trong công ty. 

10. Đảm bảo tính tuân thủ của chính sách với mọi cấp, mọi bộ phận người lao động. 

 

                                                                    Hà Nội ngày 01 tháng 01 năm 2016 

                                                                                  Giám đốc công ty 

 


